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เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
โดยที่เป็นการสมควรจัดระบบการควบคุมเงินแผ่นดินว่าด้วยเงินคงคลังให้รัดกุม
พระมหากษั ตริ ย์ โ ดยค าแนะน าและยิ นยอมของรั ฐ สภาจึ งมี พระบรมราชโองการให้ ต รา
พระราชบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“บั ญชีเงิน คงคลั ง บั ญชี ที่ ๑” หมายความว่า บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ที่ธ นาคารแห่ ง
ประเทศไทย ซึ่งกระทรวงการคลังมีไว้เพื่อประโยชน์แห่งมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัตินี้
“บั ญชีเงิน คงคลั ง บั ญชี ที่ ๒” หมายความว่า บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ที่ธ นาคารแห่ ง
ประเทศไทย ซึ่งกระทรวงการคลังมีไว้เพื่อประโยชน์แห่งมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้
“มติ ใ ห้ จ่ า ยเงิ น ไปก่ อ น” ๒ หมายความว่ า มติ ข องสภาผู้ แทนราษฎรซึ่ งได้ ต ราขึ้ น ไว้ เป็ น
พระราชบั ญญัติอนุ ญาตให้ รั ฐบาลจ่ายเงินเพื่อกิจการที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินั้นไปพลางก่อนจนกว่าจะได้
ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณหรือพระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม
“เงินยืมทดรองราชการ” หมายความว่า เงินซึ่งกระทรวงการคลังอนุญาตให้ส่วนราชการมีไว้
ตามจานวนที่เห็นสมควร เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้สอยปลีกย่อยประจาสานักงานตามข้อบังคับและระเบียบ
ของกระทรวงการคลัง
“เงินฝาก” หมายความว่า เงินที่กระทรวงการคลังรับฝากไว้และจ่ายคืนตามคาขอของผู้ฝาก
ตามข้อบังคับและระเบียบของกระทรวงการคลัง
๑
๒

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๕/ตอนที่ ๙/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๑
มาตรา ๓ นิยามคาว่า “มติให้จ่ายเงินไปก่อน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิ งินคงคลัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕

-๒“เงินขายบิล” หมายความว่า เงินที่กระทรวงการคลังรับไว้ ณ ที่แห่งหนึ่งเพื่อโอนไปจ่าย ณ ที่อีก
แห่งหนึ่งตามข้อบังคับและระเบียบของกระทรวงการคลัง
“ทุนหมุนเวียน” หมายความว่า ทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการซึ่งอนุญาตให้นารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๑๓ บรรดาเงินทั้งปวงที่พึงชาระให้แก่รัฐบาลไม่ว่าเป็น
ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินกู้หรือเงินอื่นใด หัวหน้าส่วนราชการที่ได้เก็บหรือรับเงินนั้นมีห น้ าที่
ควบคุมให้ส่งเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑ หรือส่งคลังจังหวัดหรือคลังอาเภอตามกาหนดเวลาและข้อบังคับที่
รัฐมนตรีกาหนด โดยไม่หักเงินไว้เพื่อการใด ๆ เลย
รัฐมนตรีมีอานาจกาหนดข้อบังคับอนุญาตให้หัวหน้าส่วนราชการใด ๆ หักรายจ่ายจากเงินที่
จะต้องส่งเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑ หรือส่งคลังจังหวัดหรือคลังอาเภอได้ ในกรณีดั่งนี้
(๑) รายจ่ายที่หักนั้นเป็นรายจ่ายที่มีกฎหมายอนุญาตให้จ่ายได้
(๒) รายจ่ายที่จาเป็นต้องจ่ายตามระเบียบที่ได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลังเพื่อเป็น
ค่าสินบนรางวัล หรือค่าใช้จ่ายในการจัดให้ได้มาซึ่งเงินอันพึงต้องชาระให้แก่รัฐบาล
(๓) รายจ่ายที่ต้องจ่ายคืนให้แก่บุคคลใด ๆ เพราะเป็นเงินอันไม่พึงต้องชาระให้แก่รัฐบาล๓
มาตรา ๕ การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑ ให้กระทาได้แต่เพื่อโอนเงินไปเข้าบัญชี
เงินคงคลังบัญชีที่ ๒ เท่านั้น
มาตรา ๖ ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ การสั่งจ่ายเงินจากบัญชี
เงินคงคลังบัญชีที่ ๒ หรือคลังจังหวัดหรือคลังอาเภอ ให้กระทาได้แต่เฉพาะตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
งบประมาณประจาปี พระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณ มติให้จ่ายเงิน
ไปก่อน หรือพระราชกาหนดที่ออกตามความในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่จ่ายเงินตามมติให้จ่ายเงินไปก่อนหรือตามพระราชกาหนด ให้ตั้งเงินรายจ่ายเพื่อ
ชดใช้ในพระราชบัญญัติงบประมาณประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม
มาตรา ๗๔ ในกรณีต่อไปนี้ ให้สั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๒ หรือคลังจังหวัด หรือ
คลังอาเภอได้ก่อนที่มีกฎหมายอนุญาตให้จ่าย คือ
(๑) รายการจ่ายที่มีการอนุญาตให้จ่ายเงินได้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ แต่เงินที่ตั้งไว้มีจานวนไม่พอจ่ายและพฤติการณ์เกิดขึ้นให้มีความจาเป็นต้องจ่ายโดยเร็ว
(๒) มีกฎหมายใด ๆ ที่กระทาให้ ต้องจ่ายเงินเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายนั้น ๆ และมีความ
จาเป็นต้องจ่ายโดยเร็ว
(๓) มีข้อผูกพันกับรัฐบาลต่างประเทศหรือสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่กระทาให้ต้อง
จ่ายเงิน และมีความจาเป็นต้องจ่ายโดยเร็ว
(๔) เพื่อซื้อคืนหรือไถ่ถอนพันธบัตรของรัฐบาลหรือตราสารเงินกู้ของกระทรวงการคลัง หรือ
ชาระหนี้ตามสัญญากู้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้กู้ ทั้งนี้ ตามจานวนที่รัฐมนตรีเห็นสมควร
๓
๔

มาตรา ๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕
มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔

-๓(๕) เพื่อซื้อเงินตราต่างประเทศ พันธบัตรของรัฐบาลต่างประเทศ หรือหลักทรัพย์ที่มั่นคงใน
ต่างประเทศที่ไม่ใช่หุ้นในสกุลเงินตราที่จะต้องชาระหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้กู้ และในวงเงินไม่เกินจานวน
หนี้ที่ถึงกาหนดชาระในช่วงระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการชาระหนี้เมื่อถึงกาหนด ทั้งนี้
ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอานาจกาหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการซื้อเงินตราต่างประเทศ
พันธบัตรของรัฐบาลต่างประเทศ และหลักทรัพย์ที่มั่นคงในต่างประเทศที่ไม่ใช่หุ้น การนาเงินตราต่างประเทศ
ฝากธนาคาร รวมทั้งวิธีปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
การจ่ายเงินในห้ากรณีข้างต้นนี้ เมื่อได้จ่ายแล้วให้ตั้งเงินรายจ่ายเพื่อชดใช้ในกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ หรือในกฎหมายว่าด้วยโอนงบประมาณรายจ่าย หรือใน
กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณปีต่อไป
มาตรา ๘ เงิน ต่อ ไปนี้ ให้สั่ง จ่า ยจากบัญ ชีเ งิน คงคลัง บัญ ชีที่ ๒ หรือ คลัง จัง หวัด หรือ
คลังอาเภอได้ คือ
(๑) เงินยืมทดรองราชการ
(๒) เงินฝาก
(๓) เงินขายบิล
(๔)๕ เงินที่จาเป็นต้องจ่ายคืนภายในปีงบประมาณที่นาส่งแล้ว เพราะเป็นเงินอันไม่พึงต้อง
ชาระให้แก่รัฐบาล
(๕)๖ เงินชาระคืนเงินต้นของตั๋วเงินคลังที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคง
คลังตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
มาตรา ๙ การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินคงคลั งบัญชีที่ ๑ ให้เป็นหน้าที่รัฐมนตรีหรื อผู้ ซึ่ง
รัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นผู้สั่งจ่ายได้
มาตรา ๑๐๗ การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๒ ให้เป็นหน้าที่ของอธิบดีกรมธนารักษ์
หรือผู้ที่อธิบดีกรมธนารักษ์มอบหมาย และเจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยเฉพาะเพื่อการนี้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
ร่วมกันสั่งจ่าย
มาตรา ๑๑๘ การสั่งจ่ายเงินจากคลั งจังหวัดหรือคลังอาเภอให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการ
จังหวัด หรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และให้ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ถ้ามีเงินเหลือ
จ่ายให้ส่งเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑ ตามวิธีการที่รัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๑๒ การจ่ายเงินเป็นทุนหรือเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อการใด ๆ ให้กระทาได้แต่โดยกฎหมาย

๕

มาตรา ๘ (๔) เพิ่มโดยพระราชบัญญัตเิ งินคงคลัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕
มาตรา ๘ (๕) เพิ่มโดยพระราชบัญญัตเิ งินคงคลัง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑
๗
มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕
๘
มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕
๖

-๔มาตรา ๑๓ องค์การใด ๆ ของรัฐบาลที่ได้ตั้งขึ้นแล้วก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้หรือที่จะตั้งขึ้นใหม่
บรรดาที่ใช้ทุนหรือทุนหมุนเวียนนั้น ให้รัฐมนตรีมีอานาจกาหนดข้อบังคับว่าด้วยการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการนาทุนหรือผลกาไรเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑
มาตรา ๑๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ควง อภัยวงศ์
นายกรัฐมนตรี

-๕พระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕๙
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๙๑๐
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
๑. เนื่องจากรัฐบาลมีข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินคลังให้แก่ธนาคารระหว่าง
ประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนาการ และกองทุนการเงินระหว่างประเทศเมื่อเรียกร้องการจ่ายเงินนี้บางขณะ
อาจดาเนินการตามวิธีการงบประมาณปกติไม่ทัน จึงสมควรให้รัฐบาลมีอานาจจ่ายเงินคงคลังไปพลางก่อนได้
๒. ในบางเวลาเงิน ในบัญชีเงินคงคลังมีอยู่เป็นจานวนมาก สมควรนามาใช้ประโยชน์โดย
ซื้อคืนหรือไถ่ถอนพันธบัตรเงินกู้ของรัฐบาลเพื่อปลดเปลื้องหนี้สินและบรรเทาภาระค่าดอกเบี้ย
ฉะนั้น จึงจาเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เพื่อให้มีอานาจกระทาการดังกล่าว
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔๑๑
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรขยายขอบเขตการบริหาร
เงินคงคลังให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น โดยให้สามารถนาเงินคงคลังไปซื้อคืนหรือไถ่ถอนตราสารเงินกู้ หรือชาระหนี้
ตามสัญญากู้ รวมทั้งการซื้อเงินตราต่างประเทศ หลักทรัพย์ที่มั่นคงในต่างประเทศ หรือพันธบัตรของรัฐบาล
ต่างประเทศในสกุล เงินตราที่จะต้องชาระหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้กู้ และในวงเงินไม่เกินจานวนหนี้ที่ถึง
กาหนดชาระในช่วงระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการชาระหนี้ของรัฐบาลจึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑๑๒
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ เ ป็ น การสมควรเพิ่ ม เติ ม ให้
กระทรวงการคลั งสามารถสั่ งจ่ ายเงิน จากบัญชีเงินคงคลั งบัญชีที่ ๒ เพื่อช าระคืนเงินต้นของตั๋ว เงินคลั งที่
กระทรวงการคลั ง กู้ เ พื่อ บริ ห ารสภาพคล่ อ งของเงิน คงคลั ง ให้ มี ประสิ ทธิภ าพมากขึ้น จึงจาเป็นต้อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้
๙

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๙/ตอนที่ ๗๕/หน้า ๑๓๙๑/๒๓ ธันวาคม ๒๔๙๕
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๓/ตอนที่ ๖๒/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๐ กรกฎาคม ๒๕๐๙
๑๑
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๗๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๗ กันยายน ๒๕๓๔
๑๒
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที่ ๑๙ ก/หน้า ๔/๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
๑๐

