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ใหไว ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๙๑
เปนปที่ ๓ ในรัชกาลปจจุบัน
โดยที่เปนการสมควรจัดระบบการควบคุมเงินแผนดิน วาดวยเงินคงคลังใหรัดกุม พระมหากษัตริย
โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑"
มาตรา ๒ * พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
" บัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑" หมายความวา บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ ธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งกระทรวงการคลังมีไวเพื่อประโยชนแหงมาตรา ๔ แหง พระราชบัญญัตินี้
" บัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๒" ** หมายความวา บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารแหงประเทศ
ไทย ซึ่งกระทรวงการคลังมีไวเพื่อประโยชนแหงมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัตินี้
" มติใหจายเงินไปกอน " หมายความวา มติของสภาผูแทนราษฎร ซึง่ ไดตราขึ้นไว เปน
พระราชบัญญัติอนุญาตใหรัฐบาลจายเงินเพื่อกิจการที่ระบุไวในพระราชบัญญัตินั้นไป พลางกอนจนกวาจะ
ไดประกาศใชพระราชบัญญัติงบประมาณหรือพระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม
" เงินยืมทดรองราชการ" หมายความวา เงินซึง่ กระทรวงการคลังอนุญาตใหสวนราชการมีไวตาม
จํานวนที่เห็นสมควร เพื่อทดรองจายเปนคาใชสอยปลีกยอยประจําสํานักงานตามขอบังคับและระเบียบของ
กระทรวงการคลัง
" เงินฝาก" หมายความวา เงินที่กระทรวงการคลังรับฝากไวและจายคืนตามคําขอของผูฝากตาม
ขอบังคับและระเบียบของกระทรวงการคลัง
" เงินขายบิล" หมายความวา เงินที่กระทรวงการคลังรับไว ณ ที่แหงหนึ่ง เพื่อโอนไปจาย ณ อีก
แหงหนึ่งตามขอบังคับและระเบียบของกระทรวงการคลัง

" ทุนหมุนเวียน" หมายความวา ทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการซึ่งอนุญาตใหนํารายรับสมทบทุนไวใชจายได
" รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ภายใตบังคับแหงมาตรา ๑๓ บรรดาเงินทั้งปวงที่พึงชําระใหแกรัฐบาล ไมวาเปนภาษี
อากร คาธรรมเนียม คาปรับ เงินกูหรือเงินอื่นใด หัวหนาสวนราชการที่ไดเก็บหรือรับเงินนั้นมีหนาที่
ควบคุมใหสงเขาบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑ หรือสงคลังจังหวัด หรือคลังอําเภอ ตามกําหนดเวลาและ
ขอบังคับที่รัฐมนตรีกําหนดโดยไมหักเงินไวเพื่อการใด ๆ เลย
** รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดขอบังคับอนุญาตใหหัวหนาสวนราชการใด ๆ หักรายจายจากเงินที่
จะตองสงเขาบัญชีคงคลังบัญชีที่ ๑ หรือสงคลังจังหวัด หรือคลังอําเภอได ในกรณีดังนี้
(๑) รายจายที่หักนั้นเปนรายจายที่มีกฎหมายอนุญาตใหจายได
(๒) รายจายที่จําเปนตองจายตามระเบียบที่ไดรับความตกลงจากกระทรวงการคลังเพื่อเปนคา
สินบนรางวัล หรือคาใชจายในการจัดใหไดมาซึ่งเงินอันพึงตองชําระใหแกรัฐบาล
(๓) รายจายที่ตองจายคืนใหแกบุคคลใดๆ เพราะเปนเงินอันไมพึงตองชําระใหแกรัฐบาล
มาตรา ๕ การสั่งจายเงินจากบัญชีเงินคงคลังที่ ๑ ใหกระทําไดแตเพื่อโอนเงินไปเขาบัญชีเงินคง
คลังบัญชีที่ ๒ เทานั้น
มาตรา ๖ ภายใตบังคับแหงมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ การสั่งจายเงินจากบัญชีเงินคงคลัง
บัญชีที่ ๒ หรือคลังจังหวัดหรือคลังอําเภอ ใหกระทําไดแตเฉพาะตามที่บัญญัติ ไวในพระราชบัญญัติ
งบประมาณประจําป พระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณ มติให
จายเงินไปกอน หรือพระราชกําหนดที่ออกตามความในบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่จายเงินตามมติใหจายเงินไปกอนหรือตามพระราชกําหนดใหตั้งเงินรายจายเพื่อชดใชใน
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม
มาตรา ๗ **** ในกรณีตอไปนี้ ใหสั่งจายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๒ หรือคลังจังหวัด หรือ
คลังอําเภอไดกอนที่มีกฎหมายอนุญาตใหจาย คือ
(๑) รายการจายที่มีการอนุญาตใหจายเงินไดแลว ตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ แตเงินที่ตั้งไวมีจํานวนไมพอจายและพฤติการณเกิดขึ้นใหมีความจําเปนตองจายโดยเร็ว
(๒) มีกฎหมายใด ๆ ที่กระทําใหตองจายเงินเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายนั้น ๆ และมีความจําเปนตอง
จายโดยเร็ว
(๓) มีขอผูกพันกับรัฐบาลตางประเทศหรือสถาบันการเงินระหวางประเทศที่กระทําใหตองจายเงิน
และมีความจําเปนตองจายโดยเร็ว
(๔) เพื่อซื้อคืนหรือไถถอนพันธบัตรของรัฐบาลหรือตราสารเงินกูของกระทรวงการคลัง หรือ
ชําระหนี้ตามสัญญากูที่กระทรวงการคลังเปนผูกู ทั้งนี้ ตามจํานวนที่รัฐมนตรีเห็นสมควร
(๕) เพื่อซื้อเงินตราตางประเทศ พันธบัตรของรัฐบาลตางประเทศ หรือ หลักทรัพยที่มั่นคงใน
ตางประเทศที่ไมใชหุน ในสกุลเงินตราที่จะตองชําระหนี้ที่ กระทรวงการคลังเปนผูกู และในวงเงินไมเกิน
จํานวนหนี้ที่ถึงกําหนดชําระในชวงระยะเวลาไมเกิน ๕ ป เพื่อนําไปใชประโยชนในการชําระหนี้เมื่อถึง

กําหนด ทั้งนี้ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนด ขอบังคับเกี่ยวกับการซือ้
เงินตราตางประเทศพันธบัตรของรัฐบาลตางประเทศและหลักทรัพยที่มั่นคงในตางประเทศที่ไมใชหุน การ
นําเงินตราตางประเทศฝากธนาคาร รวมทั้งวิธีปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวของ
การจายเงินในหากรณีขางตนนี้ เมื่อไดจายแลวใหตั้งเงินรายจายเพื่อชดใชในกฎหมายวาดวย
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ หรือในกฎหมายวาดวยโอนงบประมาณรายจายหรือใน
กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณปตอไป
มาตรา ๘ เงินตอไปนี้ใหสั่งจายจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๒ หรือคลังจังหวัด หรือคลังอําเภอได คือ
(๑) เงินยืมทดลองราชการ
(๒) เงินฝาก
(๓) เงินขายบิล
(๔) ** เงินที่จําเปนตองจายคืนภายในปงบประมาณที่นําสงแลว เพราะเปนเงินอันไมพึงตองชําระ
ใหแกรัฐบาล
มาตรา ๙ การสั่งจายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑ ใหเปนหนาที่ของรัฐมนตรี หรือผูซึ่ง
รัฐมนตรีมอบหมายใหเปนผูสงั่ จายได
มาตรา ๑๐ ** การสั่งจายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๒ ใหเปนหนาที่ของอธิบดีกรมธนารักษ
หรือผูที่อธิบดีกรมธนารักษมอบหมาย และเจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งโดยเฉพาะเพื่อการนี้เปนผูลง
ลายมือชื่อรวมกันสั่งจาย
มาตรา ๑๑ ** การสั่งจายเงินจากคลังจังหวัดหรือคลังอําเภอใหเปนหนาที่ของผูวาราชการ จังหวัด
หรือผูที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย และใหปฏิบัติตามระเบียบของ กระทรวง การคลัง ถามีเงินเหลือจาย
ใหสงเขาบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑ ตามวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๒ การจายเงินเปนทุนหรือเปนทุนหมุนเวียนเพื่อการใด ๆ ใหกระทําไดแตโดยกฎหมาย
มาตรา ๑๓ องคการใด ๆ ของรัฐบาลที่ตั้งขึ้นแลว กอนวันใชพระราชบัญญัตินี้หรือที่จะตั้งขึ้นใหม
บรรดาที่ใชทุนหรือทุนหมุนเวียนนั้น ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดขอบังคับวาดวยการจายเงินการเก็บรักษา
เงินและการนําทุนหรือผลกําไรเขาบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑
มาตรา ๑๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ควง อภัยวงศ
นายกรัฐมนตรี
______________________________________________________________
* พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๕ ตอนที่ ๙ ฉบับพิเศษ
หนา ๑ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๙๑
** แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๔๙๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ ๖๙ หนา ๑๓๙๑ วันที่ ๒๓
ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ และไดใชความใหมแทนแลว

*** แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๐๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๓ ตอนที่ ๖๒ ฉบับพิเศษ
หนา ๑ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ และไดใชความใหมแทนแลว
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้
๑ . เนื่องจากรัฐบาลมีขอผูกพันที่จะตองจายเงินตามตั๋วสัญญาใชเงินคลังใหแกธนาคารระหวางประเทศ
เพื่อการบูรณะและพัฒนาการ และกองทุนการเงินระหวางประเทศเมื่อเรียกรองการจายเงินนี้บางขณะอาจ
ดําเนินการตามวิธีการงบประมาณปกติไมทันจึงสมควรใหรัฐบาลมีอํานาจจายเงินคงคลังไปพลางกอนได
๒ . ในบางเวลาเงินในบัญชีเงินคงคลังมีอยูเปนจํานวนมาก สมควรนํามาใช ประโยชนโดยซื้อคืนหรือไถ
ถอนพันธบัตรเงินกูของรัฐบาลเพื่อปลดเปลื้องหนี้สินและบรรเทา ภาระคาดอกเบี้ย
ฉะนั้น จึงจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง เพื่อใหมีอํานาจกระทําการดังกลาว
**** แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๗๐ ฉบับ
พิเศษ หนา ๑ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔ และไดใชความใหมแทนแลว
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรขยาย
ขอบเขตการบริหารเงินคงคลังใหเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้นโดยใหสามารถนําเงินคงคลังไปซื้อคืนหรือไถ
ถอนตราสารเงินกู หรือชําระหนี้ตามสัญญากู รวมทั้งการซื้อเงินตราตางประเทศ หลักทรัพยที่มั่นคงใน
ตางประเทศหรือพันธบัตรของรัฐบาลตางประเทศ ในสกุลเงินตราที่จะตองชําระหนี้ที่กระทรวงการคลัง
เปนผูกู และในวงเงินไมเกินจํานวนหนี้ที่ถึงกําหนดชําระในชวงระยะเวลาไมเกิน ๕ ป ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
ในการชําระหนี้ของรัฐบาล จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

