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 โดยท่ีเปนการสมควรจัดระบบการควบคุมเงินแผนดิน วาดวยเงินคงคลังใหรัดกุม  พระมหากษัตริย
โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวดังตอไปนี ้
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑" 
 มาตรา ๒ * พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี ้ 
 " บัญชีเงินคงคลังบัญชีท่ี ๑" หมายความวา บัญชีเงินฝากกระแสรายวันท่ี ธนาคารแหงประเทศไทย 
ซ่ึงกระทรวงการคลังมีไวเพ่ือประโยชนแหงมาตรา ๔ แหง พระราชบัญญัตินี ้
 " บัญชีเงินคงคลังบัญชีท่ี ๒" ** หมายความวา บัญชีเงินฝากกระแสรายวันท่ีธนาคารแหงประเทศ
ไทย ซ่ึงกระทรวงการคลังมีไวเพ่ือประโยชนแหงมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัตินี ้
 " มติใหจายเงินไปกอน " หมายความวา มติของสภาผูแทนราษฎร  ซ่ึงไดตราขึ้นไว เปน
พระราชบัญญัติอนุญาตใหรัฐบาลจายเงินเพ่ือกิจการท่ีระบุไวในพระราชบัญญัตินั้นไป พลางกอนจนกวาจะ
ไดประกาศใชพระราชบัญญัติงบประมาณหรือพระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม 
 " เงินยืมทดรองราชการ" หมายความวา เงินซ่ึงกระทรวงการคลังอนุญาตใหสวนราชการมีไวตาม
จํานวนท่ีเห็นสมควร เพ่ือทดรองจายเปนคาใชสอยปลีกยอยประจําสํานักงานตามขอบังคับและระเบียบของ
กระทรวงการคลัง  
 " เงินฝาก" หมายความวา เงินท่ีกระทรวงการคลังรับฝากไวและจายคืนตามคําขอของผูฝากตาม
ขอบังคับและระเบียบของกระทรวงการคลัง 
 " เงินขายบิล" หมายความวา เงินท่ีกระทรวงการคลังรับไว ณ ท่ีแหงหนึ่ง เพ่ือโอนไปจาย ณ อีก
แหงหนึ่งตามขอบังคับและระเบียบของกระทรวงการคลัง 



 " ทุนหมุนเวียน" หมายความวา ทุนท่ีตั้งขึ้นเพ่ือกิจการซ่ึงอนุญาตใหนํารายรับสมทบทุนไวใชจายได 
 " รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ 
 มาตรา ๔ ภายใตบังคับแหงมาตรา ๑๓ บรรดาเงินท้ังปวงท่ีพึงชําระใหแกรัฐบาล ไมวาเปนภาษี
อากร คาธรรมเนียม คาปรับ เงินกูหรือเงินอ่ืนใด หัวหนาสวนราชการท่ีไดเก็บหรือรับเงินนั้นมีหนาท่ี
ควบคุมใหสงเขาบัญชีเงินคงคลังบัญชีท่ี ๑ หรือสงคลังจังหวัด หรือคลังอําเภอ ตามกําหนดเวลาและ
ขอบังคับท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยไมหักเงินไวเพ่ือการใด  ๆเลย 
 ** รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดขอบังคับอนุญาตใหหัวหนาสวนราชการใด ๆ หักรายจายจากเงินท่ี
จะตองสงเขาบัญชีคงคลังบัญชีท่ี ๑ หรือสงคลังจังหวัด หรือคลังอําเภอได ในกรณีดังนี ้
 (๑) รายจายท่ีหักนั้นเปนรายจายท่ีมีกฎหมายอนุญาตใหจายได 
 (๒) รายจายท่ีจําเปนตองจายตามระเบียบท่ีไดรับความตกลงจากกระทรวงการคลังเพ่ือเปนคา
สินบนรางวัล หรือคาใชจายในการจัดใหไดมาซ่ึงเงินอันพึงตองชําระใหแกรัฐบาล 
 (๓) รายจายท่ีตองจายคืนใหแกบุคคลใดๆ เพราะเปนเงินอันไมพึงตองชําระใหแกรัฐบาล 
 มาตรา ๕ การส่ังจายเงินจากบัญชีเงินคงคลังท่ี ๑ ใหกระทําไดแตเพ่ือโอนเงินไปเขาบัญชีเงินคง
คลังบัญชีท่ี ๒ เทานั้น 
 มาตรา ๖ ภายใตบังคับแหงมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ การส่ังจายเงินจากบัญชีเงินคงคลัง
บัญชีท่ี ๒ หรือคลังจังหวัดหรือคลังอําเภอ ใหกระทําไดแตเฉพาะตามท่ีบัญญัติ ไวในพระราชบัญญัติ
งบประมาณประจําป พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณ มติให
จายเงินไปกอน หรือพระราชกําหนดท่ีออกตามความในบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 
 ในกรณีท่ีจายเงินตามมติใหจายเงินไปกอนหรือตามพระราชกําหนดใหตั้งเงินรายจายเพ่ือชดใชใน
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม  
 มาตรา ๗ **** ในกรณีตอไปนี ้ใหส่ังจายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีท่ี ๒ หรือคลังจังหวัด หรือ
คลังอําเภอไดกอนท่ีมีกฎหมายอนุญาตใหจาย คือ 
 (๑) รายการจายท่ีมีการอนุญาตใหจายเงินไดแลว ตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ แตเงินท่ีตั้งไวมีจํานวนไมพอจายและพฤติการณเกิดขึ้นใหมีความจําเปนตองจายโดยเร็ว  
 (๒) มีกฎหมายใด ๆ ท่ีกระทําใหตองจายเงินเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายนั้น  ๆและมีความจําเปนตอง
จายโดยเร็ว  
 (๓) มีขอผูกพันกับรัฐบาลตางประเทศหรือสถาบันการเงินระหวางประเทศท่ีกระทําใหตองจายเงิน 
และมีความจําเปนตองจายโดยเร็ว  
 (๔) เพ่ือซ้ือคืนหรือไถถอนพันธบัตรของรัฐบาลหรือตราสารเงินกูของกระทรวงการคลัง หรือ
ชําระหนี้ตามสัญญากูท่ีกระทรวงการคลังเปนผูกู ท้ังนี ้ตามจํานวนท่ีรัฐมนตรีเห็นสมควร  
 (๕) เพ่ือซ้ือเงินตราตางประเทศ พันธบัตรของรัฐบาลตางประเทศ หรือ หลักทรัพยท่ีม่ันคงใน
ตางประเทศท่ีไมใชหุน ในสกุลเงินตราท่ีจะตองชําระหนี้ท่ี กระทรวงการคลังเปนผูกู และในวงเงินไมเกิน
จํานวนหนี้ท่ีถึงกําหนดชําระในชวงระยะเวลาไมเกิน ๕ ป เพ่ือนําไปใชประโยชนในการชําระหนี้เม่ือถึง



กําหนด ท้ังนี้ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนด ขอบังคับเกี่ยวกับการซ้ือ
เงินตราตางประเทศพันธบัตรของรัฐบาลตางประเทศและหลักทรัพยท่ีม่ันคงในตางประเทศท่ีไมใชหุน การ
นําเงินตราตางประเทศฝากธนาคาร รวมท้ังวิธีปฏิบัติอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของ  
 การจายเงินในหากรณีขางตนนี ้เม่ือไดจายแลวใหตั้งเงินรายจายเพ่ือชดใชในกฎหมายวาดวย
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมประจําปงบประมาณ หรือในกฎหมายวาดวยโอนงบประมาณรายจายหรือใน
กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณปตอไป  
 มาตรา ๘ เงินตอไปนี้ใหส่ังจายจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีท่ี ๒ หรือคลังจังหวัด หรือคลังอําเภอได คือ  
 (๑) เงินยืมทดลองราชการ  
 (๒) เงินฝาก  
 (๓) เงินขายบิล  
 (๔) ** เงินท่ีจําเปนตองจายคืนภายในปงบประมาณท่ีนําสงแลว เพราะเปนเงินอันไมพึงตองชําระ
ใหแกรัฐบาล  
 มาตรา ๙ การส่ังจายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีท่ี ๑ ใหเปนหนาท่ีของรัฐมนตรี หรือผูซ่ึง
รัฐมนตรีมอบหมายใหเปนผูส่ังจายได  
 มาตรา ๑๐ ** การส่ังจายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีท่ี ๒ ใหเปนหนาท่ีของอธิบดีกรมธนารักษ
หรือผูท่ีอธิบดีกรมธนารักษมอบหมาย และเจาพนักงานซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งโดยเฉพาะเพ่ือการนี้เปนผูลง
ลายมือช่ือรวมกันส่ังจาย  
 มาตรา ๑๑ ** การส่ังจายเงินจากคลังจังหวัดหรือคลังอําเภอใหเปนหนาท่ีของผูวาราชการ จังหวัด 
หรือผูท่ีผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย และใหปฏิบัติตามระเบียบของ กระทรวง การคลัง ถามีเงินเหลือจาย
ใหสงเขาบัญชีเงินคงคลังบัญชีท่ี ๑ ตามวิธีการท่ีรัฐมนตรีกําหนด  
 มาตรา ๑๒ การจายเงินเปนทุนหรอืเปนทุนหมุนเวียนเพ่ือการใด ๆ ใหกระทําไดแตโดยกฎหมาย  
 มาตรา ๑๓ องคการใด ๆ ของรัฐบาลท่ีตั้งขึ้นแลว กอนวันใชพระราชบัญญัตินี้หรือท่ีจะตั้งขึ้นใหม
บรรดาท่ีใชทุนหรือทุนหมุนเวียนนั้น ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดขอบังคับวาดวยการจายเงินการเก็บรักษา
เงินและการนําทุนหรือผลกําไรเขาบัญชีเงินคงคลังบัญชีท่ี ๑  
 มาตรา ๑๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ 
                                                                                                    ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  
                                                                                                                 ควง อภัยวงศ  
                                                                                                                 นายกรัฐมนตร ี 
______________________________________________________________  
* พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๕ ตอนท่ี ๙ ฉบับพิเศษ 
หนา ๑ วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๙๑ 
** แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๔๙๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอนท่ี ๖๙ หนา ๑๓๙๑ วันท่ี ๒๓ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ และไดใชความใหมแทนแลว  



*** แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๕๐๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๓ ตอนท่ี ๖๒ ฉบับพิเศษ 
หนา ๑ วันท่ี ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ และไดใชความใหมแทนแลว 
                      หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้ 
     ๑ . เนื่องจากรัฐบาลมีขอผูกพันท่ีจะตองจายเงินตามตั๋วสัญญาใชเงินคลังใหแกธนาคารระหวางประเทศ
เพ่ือการบูรณะและพัฒนาการ และกองทุนการเงินระหวางประเทศเม่ือเรียกรองการจายเงินนี้บางขณะอาจ
ดําเนินการตามวิธีการงบประมาณปกติไมทันจึงสมควรใหรัฐบาลมีอํานาจจายเงินคงคลังไปพลางกอนได  
     ๒ . ในบางเวลาเงินในบัญชีเงินคงคลังมีอยูเปนจํานวนมาก สมควรนํามาใช ประโยชนโดยซ้ือคืนหรือไถ
ถอนพันธบัตรเงินกูของรัฐบาลเพ่ือปลดเปล้ืองหนี้สินและบรรเทา ภาระคาดอกเบ้ีย  
     ฉะนั้น จึงจําเปนตองแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง เพ่ือใหมีอํานาจกระทําการดังกลาว  
**** แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๔ ) พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘ ตอนท่ี ๑๗๐ ฉบับ
พิเศษ หนา ๑ วันท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔ และไดใชความใหมแทนแลว 
                     หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยท่ีเปนการสมควรขยาย
ขอบเขตการบริหารเงินคงคลังใหเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้นโดยใหสามารถนําเงินคงคลังไปซ้ือคืนหรือไถ
ถอนตราสารเงินกู หรือชําระหนี้ตามสัญญากู รวมท้ังการซ้ือเงินตราตางประเทศ หลักทรัพยท่ีม่ันคงใน
ตางประเทศหรือพันธบัตรของรัฐบาลตางประเทศ ในสกุลเงินตราท่ีจะตองชําระหนี้ท่ีกระทรวงการคลัง
เปนผูกู และในวงเงินไมเกินจํานวนหนี้ท่ีถึงกําหนดชําระในชวงระยะเวลาไมเกิน ๕ ป ท้ังนี ้เพ่ือประโยชน
ในการชําระหนี้ของรัฐบาล จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้ 


