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    ชุดคู่มือเตรียมสอบส าหรับต าแหน่งนกัวชิาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ ส านกังาน
บริหารหน้ีสาธารณะ เล่มน้ี ทางสถาบนั THE BEST CENTER และฝ่ายวชิาการของสถาบนัไดเ้รียบ
เรียงข้ึน เพื่อใหผู้ส้มคัรสอบใชส้ าหรับเตรียมสอบในการสอบแข่งขนัฯในคร้ังน้ี 
 
 
                           ทางสถาบนั THE BEST CENTER ไดเ้ลง็เห็นความส าคญัจึงไดจ้ดัท าหนงัสือ 
เล่มน้ีข้ึนมา ภายในเล่มประกอบดว้ยทุกส่วนท่ีก าหนดในการสอบ เจาะขอ้สอบทุกส่วน พร้อม 
ค าเฉลยอธิบาย มาจดัท าเป็นหนงัสือชุดน้ีข้ึน เพื่อใหผู้ส้อบไดเ้ตรียมตวัอ่านล่วงหนา้ มีความพร้อม
ในการท าขอ้สอบ 
 
 
                          ทา้ยน้ี คณะผูจ้ดัท าขอขอบคุณทางสถาบนั THE BEST CENTER ท่ีไดใ้หก้าร 
สนบัสนุนและมีส่วนร่วมในการจดัท าตน้ฉบบั ท าใหห้นงัสือเล่มน้ีสามารถส าเร็จข้ึนมาเป็น 
เล่มได ้ พร้อมกนัน้ีคณะผูจ้ดัท าขอนอ้มรับขอ้บกพร่องใดๆ อนัเกิดข้ึนและยนิดีรับบฟังความ 
คิดเห็นจากทุกๆท่าน เพื่อท่ีจะน ามาปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน 
 

 
 
 

 
ขอใหโ้ชคดีในการสอบทุกท่าน 

ฝ่ายวชิาการ 
สถาบนั The  Best  Center 

www.thebestcenter.com 
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-------------------------------------------------------------------------------  

ความรู้เกีย่วกบัสํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ 
ความเป็นมาของสํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ 
 สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) จดัตั้งข้ึนตามมติของคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2542 โดย
ในระยะแรกมีสถานะเป็นหน่วยงานในสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวงการคลงั ก่อนจะไดรั้บการยกระดบัเป็นส่วน
ราชการในระดบักรม สังกดักระทรวงการคลงั โดยสมบูรณ์ตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
2545 เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2545 โดยไดร้วมงานของ 2 หน่วยงานเขา้ดว้ยดนั ไดแ้ก่สาํนกังานเศรษฐกิจ 

การคลงั ในส่วนของกองนโยบายเงินกู ้กองนโยบายเงินกูต้ลาดทุน กองโครงการลงทุนเพื่อสังคม และศูนยข์อ้มูลท่ี
ปรึกษาและกรมบญัชีกลางในส่วนงานหน้ีสาธารณะและเงินคงคลงัและกลุ่มวเิคราะห์หน้ีสาธารณะและเงินคงคลงั 

 การรวมงานของ 2 หน่วยงานขา้งตน้เขา้ไวด้ว้ยกนั ก็เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหารจดัการหน้ี
สาธารณะของประเทศไทย โดยให ้สบน. มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการบริหารจดัการหน้ีของประเทศอยา่ง
เบด็เสร็จเพียงหน่วยงานเดียว โดย สบน. จะเป็นผูก้าํหนดนโยบายการบริหารหน้ีของประเทศในภาพรวม ดูแลและ
บริหารความเส่ียงดา้นหน้ีสาธารณะ ซ่ึงรวมถึงภาระการคํ้าประกนัและการผกูพนัต่างๆ ของรัฐบาล ดาํเนินการก่อ
หน้ี บริหารหน้ี และบริหารการชาํระหน้ีของรัฐบาล ตลอดจนการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศดา้นหน้ี
สาธารณะของประเทศ  

วสัิยทัศน์ 

 บริหารหน้ีสาธารณะเพื่อส่งเสริมการพฒันาประเทศ อยา่งมัน่คง และย ัง่ยนื 

ค่านิยม 

 โปร่งใส วนิยัดี มีเครดิต ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม 

พนัธกจิ 

 บริหารหน้ีสาธารณะตามกฎหมายวา่ดว้ยการบริหารหน้ีสาธารณะอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ดว้ยระบบขอ้มูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างความย ัง่ยนืทางการคลงัและการพฒันาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ของ สบน. ระยะปานกลาง (5 ปี)พ.ศ. 2560-2564 

ยุทธศาสตร์ที ่1 

 บริหารหน้ีสาธารณะใหมี้ตน้ทุนท่ีเหมาะสม ภายใตก้รอบความเส่ียงท่ีกาํหนด 

ยุทธศาสตร์ที ่2 

 พฒันาตลาดตราสารหน้ีไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลาง (Hub) ตลาดตราสารหน้ีในภูมิภาคเอเชีย 

ยุทธศาสตร์ที ่3 

 บริหารจดัการและติดตามประเมินผลโครงการเงินกู ้ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่4 

 พฒันาบุคลากร ระบบบริหารจดัการ ระบบขอ้มูล และเทคโนโลย ีเพื่อส่งเสริมองคก์รสู่ความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที ่5 

 พฒันาศูนยข์อ้มูลท่ีปรึกษาใหเ้ป็นศูนยก์ลางขอ้มูล ท่ีปรึกษาขยายโอกาสไปสู่ระดบัอาเซียน 
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-------------------------------------------------------------------------------  

อตัลกัษณ์ของ สบน. 
 รับผดิชอบ สามคัคี มีวนิยั 

อาํนาจหน้าทีต่ามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ 

กระทรวงการคลงั พ.ศ. 2551 

           ใหส้าํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะมีภารกิจเก่ียวกบัการบริหารหน้ีสาธารณะตามกฎหมายวา่ดว้ยการบริหาร
หน้ีสาธารณะโดยการวางแผนกาํกบัและดาํเนินการก่อหน้ี คํ้าประกนัและปรับโครงสร้างหน้ีของรัฐบาล หน่วยงาน
ในกาํกบัดูแลของรัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ รัฐวสิาหกิจ ซ่ึงรวมทั้งการติดตามและประเมินผล เพื่อให้
การบริหารหน้ีสาธารณะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความย ัง่ยนืทางการคลงัและการพฒันา
เศรษฐกิจ โดยใหมี้อาํนาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

           (1) เสนอแนะนโยบายและหลกัเกณฑ์ รวมทั้งการจดัทาํแผนเก่ียวกบัการบริหารหน้ีสาธารณะ 

          (2) กาํกบัและดาํเนินการเก่ียวกบัการบริหารหน้ีสาธารณะซ่ึงเป็นหน้ีท่ีหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวสิาหกิจกู้
หรือหน้ีท่ีกระทรวงการคลงัใหกู้ต่้อหรือคํ้าประกนั รวมทั้งกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามสัญญาท่ีได ้ผกูพนั กฎหมาย 
และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนติดตามและประเมินผล 

          (3) จดัทาํงบชาํระหน้ีของรัฐบาล รวมทั้งการบริหารและดาํเนินการชาํระหน้ี 

          (4) ประสานการทาํความตกลงในระดบันโยบาย รวมทั้งการจดัทาํแผนความช่วยเหลือ ทางการเงินและ
วชิาการกบัแหล่งเงินกูต่้างประเทศ 

          (5) ติดตามภาวะตลาดเงินและตลาดทุน รวมทั้งเทคนิคในการบริหารหน้ีสาธารณะและการพฒันาตลาดตรา
สารหน้ีในประเทศ 

          (6) ประสานงานและดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของประเทศ 

          (7) ดาํเนินการพฒันาระบบสารสนเทศ รวมทั้งจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศดา้นหน้ีสาธารณะระบบการบริหาร
ความเส่ียง และระบบเตือนภยัเก่ียวกบัหน้ีสาธารณะ 

          (8) พิจารณาความเหมาะสมของการระดมเงินสาํหรับโครงการลงทุนของภาครัฐ 

          (9) พฒันาศูนยข์อ้มูลท่ีปรึกษาให้เป็นศูนยใ์นระดบัภูมิภาค และส่งเสริมกิจการท่ีปรึกษาไทยใหส้ามารถ
แข่งขนักบันานาประเทศ 

          (10) ติดตามและประเมินผลการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ฐานะการเงินการคลงัของประเทศภาวะการคา้
การลงทุน การเมืองในประเทศและนโยบายเศรษฐกิจของประเทศผูน้าํทางเศรษฐกิจโลก 

          (11) ปฏิบติัหนา้ท่ีงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายและกาํกบัการบริหารหน้ีสาธารณะ 

          (12) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนดให้เป็นอาํนาจหนา้ท่ีของสาํนกังานหรือตามท่ีกระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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-------------------------------------------------------------------------------  

โครงสร้างองค์กรและอาํนาจหน้าที่ 

 

 
 

 

............................................ 
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-------------------------------------------------------------------------------  

พระราชบัญญตัิ 
วธีิการงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
__________ 

สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป็นปีท่ี ๓ ในรัชกาลปัจจุบนั 
สมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกลา้ฯ 

ใหป้ระกาศวา่ 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของสภานิติ

บญัญติัแห่งชาติทาํหนา้ท่ีรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี  
มาตรา ๑  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัวธีิการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” 
มาตรา ๒[๑]  พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้

ไป 
มาตรา ๓  ใหย้กเลิก 
(๑) พระราชบญัญติัวธีิการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
(๒) พระราชบญัญติัวธีิการงบประมาณ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
(๓) พระราชบญัญติัวธีิการงบประมาณ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
(๔) ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๒๐๓ ลงวนัท่ี ๓๑ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 
(๕) พระราชบญัญติัวธีิการงบประมาณ (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๖) พระราชบญัญติัวธีิการงบประมาณ (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๗) พระราชบญัญติัวธีิการงบประมาณ (ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
มาตรา ๔  ในพระราชบญัญติัน้ี 
“งบประมาณรายจ่าย” หมายความวา่ จาํนวนเงินอยา่งสูงท่ีอนุญาตใหจ่้ายหรือใหก่้อหน้ีผกูพนัไดต้าม

วตัถุประสงคแ์ละภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณรายจ่าย 
“งบประมาณรายจ่ายขา้มปี” หมายความวา่ งบประมาณรายจ่ายท่ีมีระยะเวลาการใชไ้ดเ้กิน

ปีงบประมาณตามวตัถุประสงคแ์ละระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณรายจ่าย 
“กฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณรายจ่าย” หมายความวา่ พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี 

พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือพระราชบญัญติัโอนงบประมาณรายจ่าย แลว้แต่กรณี 
_____________ 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนท่ี ๙๒ ก/หนา้ ๑/๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 

ตัว
อย
่าง

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c733/%c733-20-2561-a0001.htm#_ftn1
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c733/%c733-20-2561-a0001.htm#_ftnref1


คู่มือเตรียมสอบนกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ ส านกังานบริหารหนี้ สาธารณะ 5 

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

 “ปีงบประมาณ” หมายความวา่ ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี ๑ ตุลาคมของปีหน่ึง ถึงวนัท่ี ๓๐ กนัยายน
ของปีถดัไป และใหใ้ชปี้ พ.ศ. ท่ีถดัไปนั้นเป็นช่ือสาํหรับปีงบประมาณนั้น 

“เงินนอกงบประมาณ” หมายความวา่ บรรดาเงินทั้งปวงท่ีหน่วยงานของรัฐจดัเก็บหรือไดรั้บไว้
เป็นกรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอ่ืนใด ท่ีตอ้งนาํส่งคลงั แต่มี
กฎหมายอนุญาตใหส้ามารถเก็บไวใ้ชจ่้ายไดโ้ดยไม่ตอ้งนาํส่งคลงั 

“หน้ี” หมายความวา่ ขอ้ผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายหรืออาจจะตอ้งจ่ายเป็นเงิน ส่ิงของหรือบริการไม่วา่จะ
เป็นขอ้ผกูพนัอนัเกิดจากการกูย้มื การคํ้าประกนั การซ้ือหรือการจา้งโดยใชเ้ครดิตหรือ 
จากการอ่ืนใด 

“เงินจดัสรร” หมายความวา่ ส่วนหน่ึงของงบประมาณรายจ่ายท่ีแบ่งสรรใหจ่้าย หรือใหก่้อหน้ี
ผกูพนัในระยะเวลาหน่ึง 

“หน่วยรับงบประมาณ” หมายความวา่ หน่วยงานของรัฐท่ีขอรับหรือไดรั้บจดัสรรงบประมาณ
รายจ่าย และใหห้มายความรวมถึงสภากาชาดไทยดว้ย 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความวา่ 
(๑) ส่วนราชการ 
(๒) รัฐวสิาหกิจ 
(๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยติุธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องคก์รอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ และองคก์รอยัการ 
(๔) องคก์ารมหาชน 
(๕) ทุนหมุนเวยีนท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
(๖) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(๗) หน่วยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
“ส่วนราชการ” หมายความวา่ กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน และมี

ฐานะเป็นกรม และใหห้มายความรวมถึงจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน
ดว้ย 

“รัฐวสิาหกิจ” หมายความวา่ 
(๑) องคก์ารของรัฐบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งองคก์ารของรัฐบาล กิจการของรัฐซ่ึงมี

กฎหมายจดัตั้งข้ึน หรือหน่วยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเป็นเจา้ของ 
(๒) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัท่ีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยู่

ดว้ยเกินร้อยละหา้สิบ 
(๓) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัท่ีส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจตาม (๑) หรือ (๒) หรือท่ี

รัฐวสิาหกิจตาม (๑) และ (๒) หรือท่ีรัฐวสิาหกิจตาม (๒) มีทุนรวมอยูด่ว้ยเกินร้อยละห้าสิบ 
“องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์าร

บริหารส่วนตาํบล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง 
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“คลงั” หมายความว่า ท่ีเก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลงั และให้หมายความรวมถึง
บญัชีเงินฝากท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการน้ีดว้ย 

“ผูอ้าํนวยการ” หมายความวา่ ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั  
มาตรา ๕  ใหน้ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี

และใหมี้อาํนาจออกระเบียบเพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี 
หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

_____________ 
มาตรา ๖  การจดัทาํงบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ และการ

ประเมินผลและการรายงาน ตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี และสอดคลอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยวนิยัการเงินการคลงั
ของรัฐ 

มาตรา ๗  ใหห้น่วยรับงบประมาณใชจ่้ายงบประมาณตามกฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณรายจ่าย
อยา่งเคร่งครัด โดยตอ้งเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสาํคญั 

การโอนงบประมาณรายจ่าย ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะกรณีมีความจาํเป็นตามท่ีกาํหนดไวใ้น
พระราชบญัญติัน้ีเท่านั้น 

มาตรา ๘  ใหรั้ฐมนตรี รัฐมนตรีเจา้สังกดั หรือรัฐมนตรีซ่ึงกฎหมายกาํหนดใหมี้หนา้ท่ีกาํกบัหรือ
ควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผูรั้กษาการตามกฎหมาย ผูอ้าํนวยการ และหวัหนา้หน่วยรับ
งบประมาณควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณใหเ้ป็นไปอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบได ้และใหมี้การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานเพื่อใหก้ารใชจ่้ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด 

มาตรา ๙  เพื่อประโยชน์เก่ียวกบัการงบประมาณ ใหห้วัหนา้หน่วยรับงบประมาณมอบหมาย
ผูบ้ริหารของหน่วยรับงบประมาณคนใดคนหน่ึงรับผิดชอบประสานงานเก่ียวกบังบประมาณของหน่วยรับ
งบประมาณนั้น โดยใหแ้จง้สาํนกังบประมาณทราบดว้ย 

หมวด ๒ 
ลกัษณะของงบประมาณ 

_____________ 
มาตรา ๑๐  งบประมาณประจาํปีท่ีเสนอต่อรัฐสภา อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารประกอบ ดงัต่อไปน้ี 
(๑) คาํแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลงัและการเงิน สาระสาํคญัของ

งบประมาณ และความสัมพนัธ์ระหวา่งรายรับและงบประมาณรายจ่ายท่ีขอตั้ง 
(๒) รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหวา่งปีท่ีล่วงมาแลว้ ปีปัจจุบนั และปีท่ีขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 
(๓) คาํอธิบายเก่ียวกบัประมาณการรายรับ 
(๔) คาํช้ีแจงเก่ียวกบังบประมาณรายจ่ายท่ีขอตั้ง ซ่ึงรวมถึงการแสดงผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ี

คาดวา่จะไดรั้บจากการใชจ่้ายงบประมาณ และความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ 
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(๕) รายงานเก่ียวกบัสถานะทางการเงินโดยรวมของรัฐวสิาหกิจ 
(๖) รายงานเก่ียวกบัสถานะเงินนอกงบประมาณและแผนการใชจ่้ายเงินนอกงบประมาณโดยรวม

ของหน่วยรับงบประมาณ 
(๗) คาํอธิบายเก่ียวกบัหน้ีของรัฐบาลทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้ในปัจจุบนัและหน้ีท่ีเสนอเพิ่มเติม 
(๘) ผลการดาํเนินงานและการใชจ่้ายงบประมาณของปีงบประมาณท่ีล่วงมาแลว้ 
(๙) ร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
มาตรา ๑๑  ในการเสนองบประมาณต่อรัฐสภานั้น ถา้ประมาณการรายรับประเภทรายไดต้ามท่ีมี

กฎหมายใหอ้าํนาจจดัเก็บอยูแ่ลว้เป็นจาํนวนตํ่ากวา่งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ินท่ีขอตั้ง ใหแ้ถลงวธีิหาเงินส่วนท่ีขาด
ดุลต่อรัฐสภาดว้ย แต่ถา้เป็นจาํนวนสูงกวา่ก็ใหแ้ถลงวธีิท่ีจะจดัการแก่ส่วนท่ีเกินดุลนั้นดว้ย 

ในกรณีท่ีตอ้งมีการกูเ้งินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์บญัญติัไว้
ในกฎหมายวา่ดว้ยวนิยัการเงินการคลงัของรัฐและกฎหมายวา่ดว้ยการบริหารหน้ีสาธารณะ 

มาตรา ๑๒  ในกรณีท่ีพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีออกใชไ้ม่ทนัปีงบประมาณ
ใหม่ ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณท่ีล่วงแลว้ไปพลางก่อนได ้ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข
ท่ีผูอ้าํนวยการกาํหนดโดยอนุมติันายกรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๓  การเสนองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต่อรัฐสภา ใหค้ณะรัฐมนตรีเสนอร่าง
พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดยใหแ้สดงเหตุผลและเงินท่ีพึงไดม้าสาํหรับจ่ายตาม 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมท่ีขอตั้งดว้ย 

วธีิการจดัทาํงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามท่ีผูอ้าํนวยการกาํหนด 
มาตรา ๑๔  งบประมาณรายจ่ายท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีหรือ

พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม อาจจาํแนกได ้ดงัต่อไปน้ี 
(๑) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
(๒) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 
(๓) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 
(๔) งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 
(๕) งบประมาณรายจ่ายสาํหรับทุนหมุนเวยีน 
(๖) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชาํระหน้ีภาครัฐ 
(๗) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใชเ้งินคงคลงั 
(๘) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใชเ้งินทุนสาํรองจ่าย 
การจาํแนกรายจ่ายใดเป็นงบประมาณรายจ่ายตามประเภทท่ีกาํหนดในวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามท่ี

ผูอ้าํนวยการกาํหนด 
มาตรา ๑๕  งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ไดแ้ก่ งบประมาณรายจ่ายท่ีตั้งไวเ้พื่อจดัสรรใหแ้ก่หน่วย

รับงบประมาณใชจ่้าย โดยแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และใหมี้รายการเงิน
สาํรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็นดว้ย 

ตัว
อย
่าง
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มาตรา ๑๖  งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ไดแ้ก่ งบประมาณรายจ่ายท่ีตั้งไวส้าํหรับแผนงานบูรณา
การท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมติั โดยมีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยข้ึนไปร่วมกนัรับผดิชอบดาํเนินการ 

งบประมาณรายจ่ายท่ีตั้งไวส้ําหรับแผนงานบูรณาการตามวรรคหน่ึง ตอ้งสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์
ชาติ 

มาตรา ๑๗  งบประมาณรายจ่ายบุคลากร ไดแ้ก่ งบประมาณรายจ่ายท่ีกาํหนดใหจ่้ายเพื่อการ
บริหารงานบุคลากรภาครัฐ 

มาตรา ๑๘  งบประมาณรายจ่ายขา้มปีจะมีไดใ้นกรณีท่ีคาดวา่จะใชง้บประมาณรายจ่ายใหเ้สร็จทนั
ภายในปีงบประมาณไม่ได ้โดยตอ้งกาํหนดเวลาส้ินสุดไวด้ว้ย 

การจดัทาํงบประมาณรายจ่ายขา้มปีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีผูอ้าํนวยการกาํหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

หมวด ๓ 
หน้าที่และอาํนาจของผู้อาํนวยการ 

___________ 
มาตรา ๑๙  ใหผู้อ้าํนวยการมีหนา้ท่ีและอาํนาจจดัทาํงบประมาณกบัปฏิบติัการอยา่งอ่ืนตามท่ี

บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี และใหมี้หนา้ท่ีและอาํนาจเก่ียวกบัการงบประมาณ ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
(๑) กาํหนดยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปี โดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใชเ้ป็นแนวทางในการจดัทาํคาํขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
(๒) กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัทาํกรอบประมาณการรายจ่าย เพื่อใหก้ารจดัทาํงบประมาณ

สอดคลอ้งกบัหลกัการตามมาตรา ๒๓ 
(๓) เรียกใหห้น่วยรับงบประมาณเสนอประมาณการรายรับและรายจ่ายและสถานะเงินนอก

งบประมาณตามแบบและหลกัเกณฑ ์พร้อมดว้ยรายละเอียดท่ีผูอ้าํนวยการกาํหนด 
(๔) วเิคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งเสนอความเห็นต่อ

คณะรัฐมนตรีเก่ียวกบังบประมาณของหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยติุธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องคก์ร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ และองคก์รอยัการดว้ย 

(๕) กาํหนด เพิ่ม หรือลดเงินจดัสรรตามความจาํเป็นของการปฏิบติังาน 
(๖) กาํหนดระยะเวลาของเงินจดัสรร 
(๗) ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนการปฏิบติังานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

ของหน่วยรับงบประมาณ 
(๘) ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายอ่ืนบญัญติัให้เป็นหนา้ท่ีและอาํนาจของผูอ้าํนวยการ หรือตามท่ี

คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๒๐  ใหผู้อ้าํนวยการเสนองบประมาณประจาํปีต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อคณะรัฐมนตรีเสนอต่อ

รัฐสภาเป็นเวลาอยา่งนอ้ยสามเดือนก่อนวนัเร่ิมปีงบประมาณนั้น 

ตัว
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มาตรา ๒๑  เพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี ใหผู้อ้าํนวยการมีอาํนาจเรียกใหห้น่วยรับ
งบประมาณช้ีแจงขอ้เทจ็จริงตามท่ีเห็นสมควร และใหผู้อ้าํนวยการหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีผูอ้าํนวยการมอบหมาย
มีอาํนาจท่ีจะเขา้ตรวจสรรพสมุด บญัชี เอกสาร และหลกัฐานต่าง ๆ ของหน่วยรับงบประมาณได ้

มาตรา ๒๒  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีผูอ้าํนวยการมอบหมายตาม มาตรา ๒๑ เป็นเจา้พนกังานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา  

หมวด ๔ 
การจัดทาํงบประมาณ 

____________ 
มาตรา ๒๓  การจดัทาํงบประมาณตอ้งคาํนึงถึงประมาณการรายรับและฐานะทางการคลงัของ

ประเทศ ความจาํเป็นในการพฒันาประเทศตามยทุธศาสตร์ชาติ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ ความเป็นธรรมทางสังคม นโยบายรัฐบาล และภารกิจของหน่วยรับ
งบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุม้ค่าในการใชจ่้ายงบประมาณและเกิดผลสัมฤทธ์ิในการบริหาร
จดัการภาครัฐ 

มาตรา ๒๔  ในการจดัทาํงบประมาณประจาํปี ใหส้าํนกังบประมาณเป็นหน่วยงานหลกัโดย
ร่วมกบักระทรวงการคลงั สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เพื่อดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(๑) กาํหนดนโยบายงบประมาณประจาํปี ประมาณการรายได ้วงเงินงบประมาณรายจ่าย และ
วธีิการเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ หรือการจดัการในกรณีท่ีประมาณการรายไดสู้งกวา่วงเงินงบประมาณ 

(๒) กาํหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนและงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชาํระหน้ี
ภาครัฐ ต่อกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 

(๓) กาํหนดกรอบประมาณการรายจ่าย ประมาณการรายรับ และฐานะการคลงัของรัฐบาลเป็นการ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่สามปี 

เม่ือไดด้าํเนินการตาม (๑) แลว้ ใหผู้อ้าํนวยการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

ส่วนที ่๑ 
การขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 

______________ 
มาตรา ๒๕  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๒๘ ใหรั้ฐมนตรีเจา้สังกดั หรือรัฐมนตรีซ่ึงกฎหมายกาํหนดใหมี้

หนา้ท่ีกาํกบัหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผูรั้กษาการตามกฎหมายมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ
ในการยืน่คาํขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณนั้นต่อผูอ้าํนวยการตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และ
ระยะเวลาท่ีผูอ้าํนวยการกาํหนด 

ตัว
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่าง
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การยืน่คาํขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหน่ึง อยา่งนอ้ยตอ้งแสดงวตัถุประสงคแ์ผนการ
ปฏิบติังานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ และใหจ้ดัส่งรายงานเก่ียวกบัเงินนอกงบประมาณตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการท่ีผูอ้าํนวยการกาํหนดดว้ย 

มาตรา ๒๖  ในกรณีท่ีหน่วยรับงบประมาณจะตอ้งมีการก่อหน้ีผกูพนังบประมาณมากกวา่หน่ึง
ปีงบประมาณสาํหรับรายการงบประมาณท่ีมีวงเงินตั้งแต่หน่ึงพนัลา้นบาทข้ึนไป ใหห้น่วยรับงบประมาณเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมติัก่อนท่ีจะมีการยืน่คาํขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผูอ้าํนวยการ 

มาตรา ๒๗  การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัและ
ผูว้่าราชการจงัหวดัท่ีเป็นหัวหน้ากลุ่มจงัหวดั มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการรวบรวมคาํขอตั้งงบประมาณรายจ่าย และ
ยืน่ต่อรัฐมนตรีเจา้สังกดัเพื่อเสนอต่อผูอ้าํนวยการ  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และระยะเวลาท่ีผูอ้าํนวยการกาํหนด 

มาตรา ๒๘  การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของรัฐสภา ศาลยติุธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ 
องคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองคก์รอยัการ ใหห้น่วยงานของรัฐสภา ศาลยติุธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ 
องคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองคก์รอยัการ ทาํหนา้ท่ีของหน่วยรับงบประมาณโดยจะตอ้งยืน่คาํขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีกาํหนด 

ใหน้าํความในมาตรา ๒๕ วรรคสอง มาใชบ้งัคบักบัการยื่นคาํขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา
น้ีดว้ย 

มาตรา ๒๙  การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นเงิน
อุดหนุนสาํหรับการดาํเนินการโดยทัว่ไปหรือสาํหรับการดาํเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นการเฉพาะ ใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินยืน่คาํขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อ
ผูอ้าํนวยการ  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และระยะเวลาท่ีผูอ้าํนวยการกาํหนด 

การจดัสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนสาํหรับการดาํเนินการโดยทัว่ไปขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ใหส้าํนกังบประมาณพิจารณาจดัสรรงบประมาณใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยการกาํหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

มาตรา ๓๐  การยืน่คาํขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาํปีนั้น ถา้หน่วยรับงบประมาณมิไดย้ืน่
ภายใน 
กาํหนดระยะเวลาตามท่ีผูอ้าํนวยการกาํหนด หรือยืน่คาํขอโดยไม่มีรายงานเก่ียวกบัเงินนอกงบประมาณตาม มาตรา  
๒๕ และ มาตรา ๒๘ ใหผู้อ้าํนวยการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาํปีใหไ้ดต้ามท่ีเห็นสมควร 

ส่วนที ่๒ 
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 

_____________ 
มาตรา ๓๑  เพื่อประโยชน์ในการจดัทาํงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ใหมี้การจดัทาํแผนงาน

บูรณาการซ่ึงประกอบดว้ย เป้าหมายร่วม วตัถุประสงค ์งบประมาณรายจ่ายท่ีตอ้งใชใ้นการดาํเนินการ ระยะเวลา
การดาํเนินการท่ีชดัเจน สามารถวดัผลสัมฤทธ์ิได ้รวมทั้งภารกิจของหน่วยรับงบประมาณท่ีเป็นเจา้ภาพหลกัและ
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หน่วยรับงบประมาณท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้กิดความรวดเร็ว ประหยดั และลดความซํ้ าซอ้น  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการท่ีผูอ้าํนวยการกาํหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๓๒  เม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมติัแผนงานบูรณาการแลว้ การจดัทาํงบประมาณรายจ่ายตาม
แผนงานบูรณาการ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีผูอ้าํนวยการกาํหนด  

หมวด ๕ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย 

______________ 
มาตรา ๓๓  เวน้แต่จะมีกฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน การบริหารงบประมาณรายจ่ายตาม

กฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณรายจ่าย ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีผูอ้าํนวยการกาํหนด 
มาตรา ๓๔  เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณรายจ่าย ใหห้น่วยรับงบประมาณจดัทาํแผนการ

ปฏิบติังานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณตามกฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผูอ้าํนวยการตามระเบียบ
ท่ีผูอ้าํนวยการกาํหนด 

มาตรา ๓๕  งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณท่ีกาํหนดไวต้ามกฎหมายวา่ดว้ย
งบประมาณรายจ่าย จะโอนหรือนาํไปใชส้าํหรับหน่วยรับงบประมาณอ่ืนมิได ้เวน้แต่ 

(๑) มีพระราชบญัญติัให้โอนหรือนาํไปใชไ้ด้ 
(๒) ในกรณีท่ีมีพระราชกฤษฎีการวมหรือโอนส่วนราชการเขา้ดว้ยกนัไม่วา่จะมีผลเป็นการจดัตั้ง

ส่วนราชการข้ึนใหม่หรือไม่ก็ตาม ใหโ้อนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการท่ีถูกโอนหรือรวมเขา้ดว้ยกนันั้นไป
เป็นของส่วนราชการท่ีรับโอนหรือท่ีรวมเขา้ดว้ยกนั หรือส่วนราชการท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี ตามท่ี
กาํหนดในพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว 

(๓) การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใตแ้ผนงานบูรณาการเดียวกนั 
(๔) การโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใตแ้ผนงานบุคลากรภาครัฐ 
การโอนงบประมาณรายจ่ายตาม (๓) และ (๔) ใหก้ระทาํไดเ้ท่าท่ีจาํเป็นและไม่เกิดผลเสียหายต่อ

การดาํเนินการตามแผนงานบูรณาการและแผนงานบุคลากรภาครัฐ  ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีผูอ้าํนวยการกาํหนดโดยความ 
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๓๖  งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณท่ีกาํหนดไวใ้นแผนงานหรือรายการใด
ตามกฎหมายว่าดว้ยงบประมาณรายจ่าย หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๕ (๒) จะโอนหรือนาํไปใชใ้น
แผนงานหรือรายการอ่ืนมิได ้เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากผูอ้าํนวยการ แต่ผูอ้าํนวยการจะอนุมติัมิไดใ้นกรณีท่ีเป็นผลให้
เพิ่มรายจ่ายประเภทเงินราชการลบั หรือเป็นแผนงานหรือโครงการใหม่ เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรี 

รายจ่ายรายการต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ผูอ้าํนวยการมีอาํนาจจดัสรร
ใหห้น่วยรับงบประมาณเบิกจ่ายโดยตรง หรือเบิกจ่ายในรายการต่าง ๆ ของหน่วยรับงบประมาณนั้น ๆ ไดต้ามความ
จาํเป็น 

ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นผูอ้าํนวยการโดยอนุมติันายกรัฐมนตรีจะโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง
รายการใดรายการหน่ึงไปเพิ่มรายการอ่ืน ๆ ในงบกลางดว้ยกนัก็ได ้ 
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หมวด ๖ 
การควบคุมงบประมาณ 

______________ 
มาตรา ๓๗  ใหรั้ฐมนตรีเป็นผูรั้บผดิชอบควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับ

งบประมาณใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี และกฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณรายจ่าย และเพื่อการน้ี ให้รัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอาํนาจออกระเบียบกาํหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการเบิก
จ่ายเงินดงักล่าวดว้ย 

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมงบประมาณรายจ่าย ให้รัฐมนตรีมีอาํนาจเรียกใหห้น่วยรับ
งบประมาณเสนอขอ้เท็จจริงตามท่ีเห็นสมควร และให้มีอาํนาจมอบหมายให้พนกังานเจา้หน้าท่ีเขา้ตรวจ สรรพ
สมุดบญัชี เอกสาร และหลกัฐานต่าง ๆ ของหน่วยรับงบประมาณได ้โดยใหถื้อวา่พนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีรัฐมนตรี
มอบหมายเป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญาดว้ย 

มาตรา ๓๘  ใหรั้ฐมนตรีเจา้สังกดัหรือรัฐมนตรีซ่ึงกฎหมายกาํหนดใหมี้หนา้ท่ีกาํกบัหรือควบคุม
กิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผูรั้กษาการตามกฎหมาย มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการกาํกบัหรือ
ควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณใหมี้การใชจ่้ายงบประมาณภายในวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายท่ีไดรั้บจดัสรร และเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยวินยัการเงินการคลงัของรัฐอยา่งเคร่งครัด 

ในกรณีของหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยติุธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องคก์รอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ และองคก์รอยัการ ใหผู้รั้กษาการตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้นมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการกาํกบัหรือ
ควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณใหเ้ป็นไปตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๓๙  ใหห้วัหนา้หน่วยรับงบประมาณมีหนา้ท่ีควบคุมการใชง้บประมาณรายจ่ายใหเ้ป็นไป 
ตามแผนงานหรือรายการและภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณ
รายจ่าย หรือตามท่ีมีการโอน หรือไดรั้บจดัสรรตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๔๐  หน่วยรับงบประมาณจะจ่ายเงินหรือก่อหน้ีผกูพนัไดแ้ต่เฉพาะตามท่ีกาํหนดไวใ้น
กฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณรายจ่ายหรือตามพระราชบญัญติัน้ี หรือตามอาํนาจท่ีมีอยูต่ามกฎหมายอ่ืน 

การจ่ายเงินหรือก่อหน้ีผกูพนัตามวรรคหน่ึง ตอ้งเป็นไปตามแผนการปฏิบติังานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากผูอ้าํนวยการตามมาตรา ๓๔ โดยตอ้งไดรั้บอนุมติัเงินจดัสรรจาก
ผูอ้าํนวยการก่อนการจ่ายเงินหรือก่อหน้ีผกูพนั เวน้แต่กรณีท่ีเป็นรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายบุคลากรและ
รายจ่ายอ่ืนท่ีผูอ้าํนวยการกาํหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อหน้ี
ผกูพนัไดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุมติัเงินจดัสรร 

ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและเร่งด่วน คณะรัฐมนตรีมีอาํนาจอนุมติัใหห้น่วยรับงบประมาณจ่ายเงิน
หรือก่อหน้ีผกูพนังบประมาณรายจ่ายก่อนไดรั้บเงินจดัสรรตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๔๑  รายการงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณรายจ่ายท่ีจะตอ้งก่อหน้ี
ผกูพนัขา้มปีงบประมาณ ให้ผูอ้าํนวยการรวบรวมรายการงบประมาณรายจ่ายท่ีจะตอ้งก่อหน้ีผกูพนัและวงเงินท่ีคาด
วา่จะตอ้งก่อหน้ีผกูพนังบประมาณรายจ่ายในปีต่อ ๆ ไป รวมทั้งจาํนวนเงินเผือ่เหลือเผื่อขาดเสนอใหค้ณะรัฐมนตรี
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พิจารณาอนุมติัการก่อหน้ีผกูพนัภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีกฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณรายจ่ายมีผลใชบ้งัคบั และ
เม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมติัแลว้ ใหห้น่วยรับงบประมาณดาํเนินการตามระเบียบท่ีผูอ้าํนวยการกาํหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๔๒  ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผน่ดินและ
มิใช่กรณีตามมาตรา ๔๑ คณะรัฐมนตรีมีอาํนาจอนุมติัให้หน่วยรับงบประมาณก่อหน้ีผกูพนัเกินกวา่หรือ
นอกเหนือไปจากท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณรายจ่ายได ้

เม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมติัการก่อหน้ีผกูพนัตามวรรคหน่ึงแลว้ ใหห้น่วยรับงบประมาณดาํเนินการ
ก่อหน้ีผกูพนังบประมาณรายจ่ายตามระเบียบท่ีผูอ้าํนวยการกาํหนดในมาตรา ๔๑ ดว้ย โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๓  การขอเบิกเงินจากคลงัตามงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณใด ให้กระทาํได้
แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น 

ในกรณีท่ีไม่สามารถเบิกเงินจากคลงัไดภ้ายในปีงบประมาณ ใหข้ยายเวลาขอเบิกเงินจากคลงัได้
เฉพาะในกรณีท่ีหน่วยรับงบประมาณไดก่้อหน้ีผกูพนัไวก่้อนส้ินปีงบประมาณ และไดมี้การกนัเงินไวต้ามระเบียบ
เก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินจากคลงัแลว้ 

การขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลงัตามวรรคสอง ใหข้ยายออกไปไดอี้กไม่เกินหกเดือนของ
ปีงบประมาณถดัไป เวน้แต่มีความจาํเป็นตอ้งขอเบิกเงินจากคลงัภายหลงัเวลาดงักล่าว ให้ขอทาํความตกลงกบั
กระทรวงการคลงัเพื่อขอขยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกินหกเดือน 

มาตรา ๔๔  ในกรณีท่ีเป็นงบประมาณรายจ่ายขา้มปี การขอเบิกเงินจากคลงัใหก้ระทาํไดแ้ต่เฉพาะ
ภายในเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณรายจ่าย เวน้แต่เป็นงบประมาณรายจ่ายขา้มปีท่ีไดก่้อหน้ี
ผกูพนัไวก่้อนส้ินกาํหนดเวลา และไดมี้การกนัเงินไวต้ามระเบียบเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินจากคลงัก็ใหข้ยายเวลาขอ
เบิกเงินจากคลงัต่อไปไดอี้กไม่เกินหกเดือน แต่หากมีความจาํเป็นตอ้งขอเบิกเงินจากคลงัภายหลงัเวลาดงักล่าว ให้
ขอทาํความตกลงกบักระทรวงการคลงัเพื่อขอขยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกินหกเดือน 

มาตรา ๔๕  ใหมี้เงินทุนจาํนวนหน่ึงโดยใหรั้ฐมนตรีจ่ายจากคลงั เรียกวา่ “เงินทุนสาํรองจ่าย” เป็น
จาํนวนหา้หม่ืนลา้นบาท เงินทุนน้ีใหน้าํไปจ่ายไดใ้นกรณีท่ีมีความจาํเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่ราชการ
แผน่ดิน และงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสาํรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็นไม่เพียงพอ  ทั้งน้ี โดย
อนุมติัคณะรัฐมนตรี และเม่ือไดจ่้ายเงินไปแลว้ ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใชใ้นกฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อสมทบเงินทุนนั้นไวจ่้ายต่อไปในโอกาสแรก 

หมวด ๗ 
การประเมินผลและการรายงาน 

______________ 
ส่วนที ่๑ 

การประเมินผล 
_______________ 

ตัว
อย
่าง
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มาตรา ๔๖  ใหผู้อ้าํนวยการจดัวางระบบการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนการ
ปฏิบติังานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณเพื่อการวดั
ผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการใชจ่้ายงบประมาณ โดยในระบบการติดตามและประเมินผลการ
ดาํเนินงานใหป้ระกอบดว้ย การติดตามและประเมินผลก่อนการจดัสรรงบประมาณ ระหวา่งการใชจ่้ายงบประมาณ 
และภายหลงัจากการใชจ่้ายงบประมาณ 

มาตรา ๔๗  ให้หน่วยรับงบประมาณจดัให้มีระบบการติดตามและประเมินผล การดาํเนินงาน
ตามแผนการปฏิบติังานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี
ผูอ้าํนวยการกาํหนด และให้ถือวา่การประเมินผลเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารงบประมาณท่ีตอ้ง
ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองและเปิดเผยต่อสาธารณชนดว้ย 

มาตรา ๔๘  ในกรณีท่ีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับ
งบประมาณใดไม่ไดต้ามเป้าหมายหรือตวัช้ีวดัท่ีกาํหนด ใหผู้อ้าํนวยการจดัทาํขอ้เสนอแนะการปรับปรุงแกไ้ข
เพื่อใหห้น่วยรับงบประมาณปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด และรายงานรัฐมนตรีเจา้สังกดั หรือรัฐมนตรี
ซ่ึงกฎหมายกาํหนดใหมี้หนา้ท่ีกาํกบัหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผูรั้กษาการตาม
กฎหมาย เพื่อทราบ 

ในกรณีท่ีหน่วยรับงบประมาณไม่สามารถปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดตามวรรคหน่ึง 
ใหผู้อ้าํนวยการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามท่ีเห็นสมควร 

ส่วนที ่๒ 
การรายงาน 

___________ 
มาตรา ๔๙  เม่ือส้ินปีงบประมาณ ใหรั้ฐมนตรีประกาศรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจาํปี

ท่ีส้ินสุดนั้นและเงินทุนสาํรองจ่ายในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวนั 
มาตรา ๕๐  ใหห้น่วยรับงบประมาณรายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณท่ี

ส้ินสุดรวมทั้งผลการปฏิบติังานใหผู้อ้าํนวยการทราบภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัส้ินปีงบประมาณ เพื่อผูอ้าํนวยการ
จดัทาํรายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบติังานของหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีงบประมาณ 

มาตรา ๕๑  ใหผู้อ้าํนวยการรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางระหวา่งรายการท่ีกาํหนด
ไวใ้นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากร
ระหวา่งหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานต่อรัฐสภาภายในสามสิบวนันบัแต่วนัส้ิน
ปีงบประมาณนั้น 

หมวด ๘ 
ความรับผดิ 

___________ 

ตัว
อย
่าง
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มาตรา ๕๒  ขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้ง หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐในหน่วยรับงบประมาณ
ผูใ้ดจ่ายเงินหรือก่อหน้ีผกูพนั หรือโดยรู้อยูแ่ลว้ยนิยอมให้กระทาํการดงักล่าวนั้นโดยฝ่าฝืนพระราชบญัญติัน้ีหรือ
ระเบียบท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ี นอกจากความรับผดิทางอาญาซ่ึงอาจไดรั้บตามกฎหมายอ่ืนแลว้ ผูก้ระทาํหรือ
ผูย้นิยอมใหก้ระทาํการดงักล่าวจะตอ้งรับผดิชดใชเ้งินงบประมาณท่ีหน่วยรับงบประมาณไดจ่้ายไปหรือตอ้งผกูพนั
จะตอ้งจ่าย ตลอดจนค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ใหแ้ก่หน่วยรับงบประมาณนั้น 

บุคคลภายนอกผูไ้ดรั้บประโยชน์จากการกระทาํตามวรรคหน่ึง จะตอ้งร่วมรับผิดกบัผูก้ระทาํการ
ฝ่าฝืนดว้ย เวน้แต่จะแสดงไดว้า่ตนไดก้ระทาํไปโดยสุจริตไม่รู้เท่าถึงการฝ่าฝืนพระราชบญัญติัหรือระเบียบดงักล่าว 

ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบัแก่ขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้ง หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงได้
ทกัทว้งคาํสั่งของผูบ้งัคบับญัชาหรือไดบ้นัทึกขอ้โตแ้ยง้ไวเ้ป็นหนงัสือแลว้วา่ การท่ีจะปฏิบติัตามคาํสั่งนั้นอาจไม่
ชอบดว้ยกฎหมายหรือระเบียบ 

บทเฉพาะกาล 
______________ 

มาตรา ๕๓  ในกรณีท่ีกฎหมายใดท่ีมีผลใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ี ใชบ้งัคบั
บญัญติับทนิยามคาํวา่ “รัฐวสิาหกิจ” ใหห้มายความวา่ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ หรือมี
การอา้งอิงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ ให้ถือวา่บทนิยามหรือการอา้งอิงดงักล่าวใน
กฎหมายนั้นยงัคงมีความหมายหรือเป็นการอา้งอิงความหมายตามบทนิยามคาํวา่ “รัฐวสิาหกิจ” ตามมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบญัญติัวธีิการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

ความในวรรคหน่ึงใหใ้ชบ้งัคบักบักฎท่ีมีผลใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัท่ี
มีการกาํหนดบทนิยามคาํวา่ “รัฐวสิาหกิจ” หมายความวา่ รัฐวสิาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ หรือมี
การอา้งอิงรัฐวสิาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณดว้ย 

ภายในหา้ปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหมี้การดาํเนินการปรับปรุงหรือแกไ้ขเพิ่มเติม
บทนิยามคาํวา่ “รัฐวสิาหกิจ” หรือการอา้งอิงรัฐวสิาหกิจในกฎหมายตามวรรคหน่ึงหรือในกฎตามวรรคสองใหแ้ลว้
เสร็จ 

มาตรา ๕๔  การจดัทาํและการเสนองบประมาณรายจ่ายประจาํปีท่ีไดด้าํเนินการตาม
พระราชบญัญติัวธีิการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม แต่ยงัไม่แลว้เสร็จในวนัก่อนวนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหอ้ยูใ่นบงัคบัของบทบญัญติัตามพระราชบญัญติัวธีิการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และ
ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม จนกวา่จะแลว้เสร็จ  

มาตรา ๕๕  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ ในกรณีท่ีหน่วยรับ
งบประมาณไดมี้การก่อหน้ีผูกพนัไวต้ามพระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม
และไดมี้การกนัเงินไวต้ามระเบียบเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินจากคลงัแลว้ ให้ดาํเนินการตามพระราชบญัญติัวธีิการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมต่อไปได ้ ทั้งน้ี ใหด้าํเนินการเบิกจ่ายใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี ๓๐ 
กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตัว
อย
่าง
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มาตรา ๕๖  ใหง้บประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเภทงบกลาง รายการค่าใชจ่้าย
เก่ียวกบัการเสด็จพระราชดาํเนินและตอ้นรับประมุขต่างประเทศ ค่าใชจ่้ายตามโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 
ค่าใชจ่้ายชดใชเ้งินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน และเงินสาํรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาํเป็น ท่ียงัมิไดมี้การก่อหน้ีผกูพนั แต่ไดมี้การกนัเงินและขอขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลงัไวต้ามพระราชบญัญติั
วธีิการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมใหด้าํเนินการเบิกจ่ายใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี ๓๐ กนัยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มาตรา ๕๗  ในกรณีท่ีมีการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเภทงบ
กลาง ใหด้าํเนินการตามพระราชบญัญติัวธีิการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยใหก่้อหน้ีผกูพนั
ใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี ๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และดาํเนินการเบิกจ่ายใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี ๓๐ กนัยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มาตรา ๕๘  บรรดากฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือหลกัเกณฑ์ท่ีออกไวโ้ดยอาศยัอาํนาจแห่ง
พระราชบญัญติัวธีิการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ใหย้งัคงใชบ้งัคบัต่อไปเพียงเท่าท่ีไม่ขดัหรือ
แยง้กบัพระราชบญัญติัน้ีจนกวา่จะมีการออกระเบียบหรือหลกัเกณฑต์ามพระราชบญัญติัน้ี 

การออกระเบียบหรือหลกัเกณฑต์ามพระราชบญัญติัน้ี ให้ดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จเพื่อใหมี้ผลใช้
บงัคบัภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

มาตรา ๕๙  บรรดากฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือหลกัเกณฑ์ท่ีออกไวโ้ดยอาศยัอาํนาจตามมาตรา ๒๑ 
และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบญัญติัวธีิการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมใหย้งัคงใชบ้งัคบัต่อไป
เพียงเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยวนิยัการเงินการคลงัของรัฐหรือพระราชบญัญติัน้ีจนกวา่จะมีการออก
กฎ ระเบียบ หรือหลกัเกณฑ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยวนิยัการเงินการคลงัของรัฐ 

มาตรา ๖๐  เม่ือพระราชบญัญติัน้ีมีผลใชบ้งัคบัแลว้ กรณีท่ีจะมีการโอนงบประมาณรายจ่ายให้
ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีแทน 

มาตรา ๖๑  ใหก้ระทรวงการคลงันาํเงินทุนสาํรองจ่ายตามมาตรา ๒๙ ทว ิแห่งพระราชบญัญติั
วธีิการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัวธีิการงบประมาณ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
ส่งคลงัใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
  

  
ผูรั้บสนองพระราชโองการ 

พลเอก ประยทุธ์  จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 

ตัว
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่าง
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-------------------------------------------------------------------------------  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณไดใ้ช้
บงัคบัมาเป็นเวลานาน สมควรปรับปรุงหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัทาํงบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย 
การควบคุมงบประมาณ รวมถึงการประเมินผลและการรายงานการใชจ่้ายงบประมาณ เพื่อใหก้ระบวนการจดัสรร
งบประมาณของประเทศมีลกัษณะท่ีมุ่งเป้าหมายและผลสมัฤทธ์ิของงบประมาณเป็นสําคญั และเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและความคุม้ค่าในการใชจ่้ายงบประมาณยิง่ข้ึน  จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี้ 
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-------------------------------------------------------------------------------  

แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วธีิการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. พระราชบญัญติัน้ี ใหไ้ว ้ณ วนัท่ีใด 

 ก. วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2561   ข. วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 

 ค. วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561   ง. วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 

ตอบ ข. 
2. ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของ 

 ก. รัฐสภา      ข. สภาร่างรัฐธรรมนูญ 

 ค. สภานิติบญัญติัแห่งชาติทาํหนา้ท่ีรัฐสภา  ง. สภาผูแ้ทนราษฎร 

ตอบ ค. 
3. พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่ 

 ก. ตั้งแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ข. ถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ค. 3 วนัหลงัจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ง. 7 วนัหลงัจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ตอบ ข. ตามมาตรา 2. 

4. มาตรา 3. ตาม พ.ร.บ. น้ี  ให้ยกเลิกกฏหมายใด 

 ก. พระราชบญัญติัวธีิการงบประมาณ พ.ศ. 2502 

 ข.พระราชบญัญติัวธีิการงบประมาณ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2503 

 ค. พระราชบญัญติัวธีิการงบประมาณ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2511 

 ง. ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง. ตามมาตรา 3. 

5. “จาํนวนเงินอยา่งสูงท่ีอนุญาตใหจ่้ายหรือใหก่้อหน้ีผกูพนัไดต้ามวตัถุประสงคภ์ายในระยะเวลาท่ี 

 กาํหนดไวใ้น พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย” หมายถึงขอ้ใด 

 ก. งบประมาณรายจ่าย    ข. งบประมาณรายจ่ายขา้มปี 

 ค. เงินประจาํงวด     ง. งบทดลองราชการ 

ตอบ ก. ตามมาตรา 4. 

6. งบประมาณรายจ่ายท่ีมีระยะเวลาการใชไ้ดเ้กินปีงบประมาณตามวตัถุประสงคแ์ละระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้น
กฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณรายจ่ายหมายถึงขอ้ใด 

 ก. งบประมาณรายจ่าย    ข. งบประมาณรายจ่ายขา้มปี 

 ค. เงินประจาํงวด     ง. งบทดลองราชการ 

ตอบ ข. ตามมาตรา 4. 
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7. ปีงบประมาณ หมายถึงช่วงเวลาใด 

 ก. วนัท่ี 1 ตุลาคมของปีหน่ึง ถึงวนัท่ี 30 กนัยายนของปีถดัไป 

 ข. วนัท่ี 1 กนัยายนของปีหน่ึง ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคมของปีถดัไป 

 ค. วนัท่ี 1 สิงหาคมของปีหน่ึง ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคมของปีถดัไป 

 ง. วนัท่ี 1 กรกฎาคมของปีหน่ึง ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายนของปีถดัไป 

ตอบ ก. ตามมาตรา 4. 

8. บรรดาเงินทั้งปวงท่ีหน่วยงานของรัฐจดัเก็บหรือไดรั้บไวเ้ป็นกรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอ่ืนใด ท่ีตอ้งนาํส่งคลงั แต่มีกฎหมายอนุญาตใหส้ามารถเก็บไวใ้ชจ่้ายได้
โดยไม่ตอ้งนาํส่งคลงั หมายถึงขอ้ใด 

 ก. งบประมาณ     ข. เงินนอกงบประมาณ 

 ค. งบประมาณรายจ่าย    ง. งบทดลองราชการ 

ตอบ ข. ตามมาตรา 4. 

9. ขอ้ผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายหรืออาจจะตอ้งจ่ายเป็นเงิน ส่ิงของหรือบริการไม่วา่จะเป็นขอ้ผกูพนัอนัเกิดจากการ
กูย้มื การคํ้าประกนั การซ้ือหรือการจา้งโดยใชเ้ครดิตหรือจากการอ่ืนใด หมายถึงขอ้ใด 

 ก. หน้ีผกูพนั     ข. หน้ีคา้งจ่าย  

 ค. หน้ี      ง. หน้ีงบประมาณ 

ตอบ ค. ตามมาตรา 4. 

10. “ส่วนราชการ”  ใน พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมายถึง 

 ก. กระทรวง     ข. ทบวง  

 ค.กรม      ง. ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง. 
11. ใครเป็นผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

 ก. นายกรัฐมนตรี     ข. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

 ค. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์  ง. ขอ้ ก.และ ข. ถูก 

ตอบ ง. ตามมาตรา 5. 

12. การจดัทาํงบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ และการประเมินผลและการ
รายงาน ตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี และสอดคลอ้งกบักฎหมายใด 

 ก. กฎหมายวา่ดว้ยการบริหารงบประมาณ   

 ข. กฎหมายวา่ดว้ยการเงินการคลงัของรัฐ 

 ค. กฎหมายวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงิน    

 ง. กฎหมายวา่ดว้ยการบริหารหน้ีสาธารณะ 

ตอบ ข. ตามมาตรา 6. 
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13. หมวด 2 ตาม พ.ร.บ.น้ี วา่ดว้ยเร่ืองใด
ก. หนา้ท่ีและอาํนาจของผูอ้าํนวยการ ข. การจดัทาํงบประมาณ
ค. งบประมาณรายจ่ายบูรณากา ง. ลกัษณะของงบประมาณ

ตอบ ง.
14. ในกรณีท่ีตอ้งมีการกูเ้งินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์บญัญติัไวใ้นกฎหมาย
ใด

ก. กฎหมายวา่ดว้ยการบริหารงบประมาณ 
ข. กฎหมายวา่ดว้ยการเงินการคลงัของรัฐ
ค. กฎหมายวา่ดว้ยการบริหารหน้ีสาธารณะ 
ง. ขอ้ ข. และ ค. ถูก

ตอบ ง. ตามมาตรา 11.

15. งบประมาณรายจ่ายท่ีตั้งไวเ้พื่อจดัสรรใหแ้ก่หน่วยรับงบประมาณใชจ่้าย โดยแยกต่างหากจากงบประมาณ
รายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และใหมี้รายการเงินสาํรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็นดว้ย หมายถึงขอ้ใด

ก. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง  
ข.งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
ค. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
ง. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใชเ้งินคงคลงั 

ตอบ ก. ตามมาตรา 15.

16. ใหผู้อ้าํนวยการเสนองบประมาณประจาํปีต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อคณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภาเป็นเวลาอยา่ง
นอ้ยก่ีเดือนก่อนวนัเร่ิมปีงบประมาณนั้น

ก. อยา่งนอ้ย 2 เดือน ข. อยา่งนอ้ย 3 เดือน
ค. อยา่งนอ้ย 4 เดือน ง. อยา่งนอ้ย 5 เดือน

ตอบ ข. ตามมาตรา 20.

17. หมวด 4 ตาม พ.ร.บ.น้ี วา่ดว้ยเร่ืองใด
ก. หนา้ท่ีและอาํนาจของผูอ้าํนวยการ ข. การจดัทาํงบประมาณ
ค. งบประมาณรายจ่ายบูรณากา ง. ลกัษณะของงบประมาณ

ตอบ ข.
18. ในการจดัทาํงบประมาณประจาํปี ใหส้าํนกังบประมาณเป็นหน่วยงานหลกัโดยร่วมกบัหน่วยงานใด

ก. กระทรวงการคลงั
ข. สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย
ง. ถูกทุกขอ้

ตอบ ง. ตามมาตรา 24
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-------------------------------------------------------------------------------  

19. การกาํหนดกรอบประมาณการรายจ่าย ประมาณการรายรับ และฐานะการคลงัของรัฐบาลเป็นการล่วงหนา้
ไม่นอ้ยกวา่ก่ีปี 

 ก. ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี     ข. ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

 ค. ไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี     ง. ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

ตอบ ข. ตามมาตรา 24 

20. ใหมี้เงินทุนจาํนวนหน่ึงโดยใหรั้ฐมนตรีจ่ายจากคลงั เรียกวา่ “เงินทุนสาํรองจ่าย” เป็นจาํนวนก่ีบาท 

 ก. จาํนวนสามหม่ืนลา้นบาท   ข. จาํนวนส่ีหม่ืนลา้นบาท  

 ค. จาํนวนหา้หม่ืนลา้นบาท    ง .จาํนวนหกหม่ืนลา้นบาท 

ตอบ ค. ตามมาตรา 45 

21. เม่ือส้ินปีงบประมาณใหรั้ฐมนตรีประกาศรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจาํปีท่ีส้ินสุดนั้นและ
เงินทุนสาํรองจ่ายในราชกิจจานุเบกษาภายในก่ีวนั 

 ก. ภายใน 30 วนั     ข. ภายใน 45 วนั 

 ค. ภายใน 60 วนั     ง. ภายใน 90 วนั 

ตอบ ค. ตามมาตรา 49 

22. ใหห้น่วยรับงบประมาณรายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณท่ีส้ินสุดรวมทั้งผลการ
ปฏิบติังานใหผู้อ้าํนวยการทราบภายในก่ีวนันบัแต่วนัส้ินปีงบประมาณ 

 ก. ภายใน 30 วนั     ข. ภายใน 45 วนั 

 ค. ภายใน 60 วนั     ง. ภายใน 90 วนั 

ตอบ ข. ตามมาตรา 50. 

23. ตามขอ้ 22. เพื่อผูอ้าํนวยการจดัทาํรายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบติังานของ
หน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในก่ีวนันบัแต่วนัส้ินปีงบประมาณ 

 ก. ภายใน 30 วนั     ข. ภายใน 45 วนั 

 ค. ภายใน 60 วนั     ง. ภายใน 90 วนั 

ตอบ ง. ตามมาตรา 50. 

24. ใหผู้อ้าํนวยการรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางระหวา่งรายการท่ีกาํหนดไวใ้นงบประมาณ
รายจ่ายงบกลาง หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหวา่งหน่วยรับ
งบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานต่อรัฐสภาภายในก่ีวนันบัแต่วนัส้ินปีงบประมาณนั้น 

 ก. ภายใน 30 วนั     ข. ภายใน 45 วนั 

 ค. ภายใน 60 วนั     ง. ภายใน 90 วนั 

ตอบ ก. ตามมาตรา 51. 
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-------------------------------------------------------------------------------

25. เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ
ก. สมควรปรับปรุงหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัทาํงบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุม

งบประมาณ รวมถึงการประเมินผลและการรายงานการใชจ่้ายงบประมาณ
ข. เพื่อใหก้ระบวนการจดัสรรงบประมาณของประเทศมีลกัษณะท่ีมุ่งเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของ

งบประมาณ
ค. เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและความคุม้ค่าในการใชจ่้ายงบประมาณยิง่ข้ึน
ง. ถูกทุกขอ้

ตอบ ง. 

------------------------- 
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 (5) ขอ้ 1, 2 และ 3 ถูก 

ตอบ  4.ความเส่ียงภยัทางธุรกิจ  (Business Risk) หมายถึง  ความเส่ียงภยัจากประเภทของธุรกิจ 

ท่ีกิจการประกอบอยู ่ ซ่ึงอาจจะส่งผลใหเ้กิดความไม่แน่นอนต่อผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บในอนาคตนอกเหนือจาก
ความเส่ียงภยัทางการเงิน (Financial  Risk) ท่ีเกิดจากโครงสร้างของเงินทุน (Capital  Structure)  ของกิจการ 

ขอ้  69. ถา้ท่านเป็นผูบ้ริหาร  ท่านจะใชอ้ตัราส่วนใดวดัความสามารถการทาํกาํไรของกิจการ 

 (1) Gross  Profit  Margin   (2)  Net  Profit  Margin 

 (3)  Total  Debt to New  Worth   (4)  Return  on  Asset 

 (5)  Asset  Turnover 

ตอบ  4.อตัราผลตอบแทนจาการลงทุนในสินทรัพย ์ (Return  on  Assets  Ratio : ROA หรือ 

Earning  Power)  ใชว้ดัสมรรถภาพในการทาํกาํไรทั้งดา้นการใชท้รัพยสิ์นเพื่อก่อใหเ้กิดยอดขาย  และยอดแต่ละ
ยอดก่อใหเ้กิดกาํไรสูงหรือตํ่า 

 

 

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

 

 
ขอให้โชคดีในการสอบทุกท่าน 
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