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ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช 
คณะอภิรัฐมนตรี ในหนา้ท่ีคณะผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค ์

รังสิต กรมขนุชยันาทนเรนทร 
อลงกฏ 
ธานีนิวตั 

มานวราชเสวี 
อดุลเดชจรัส 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2491 
เป็นปีท่ี 3 ในรัชกาลปัจจุบนั 

 
          โดยท่ีเป็นการสมควรจดัระบบการควบคุมเงินแผน่ดินวา่ดว้ยเงินคงคลงัใหรั้ดกมุ 
          พระมหากษตัริยโ์ดยค าแนะน าและยนิยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไว ้   
ดงัต่อไปน้ี 
          มาตรา 1  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ พระราชบญัญติัเงินคงคลงั พ.ศ. 2491 

          มาตรา 2(1) พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
          มาตรา 3  ในพระราชบญัญติัน้ี 

          บญัชีเงินคงคลงับญัชีท่ี 1 หมายความวา่ บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึง
กระทรวงการคลงัมีไวเ้พ่ือประโยชน์แห่งมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัน้ี 
          บญัชีเงินคงคลงับญัชีท่ี 2 หมายความวา่ บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึง
กระทรวงการคลงัมีไวเ้พ่ือประโยชน์แห่งมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัน้ี 
          มติใหจ่้ายเงินไปก่อน หมายความวา่ มติของสภาผูแ้ทนราษฎรซ่ึงไดต้ราข้ึนไวเ้ป็นพระราชบญัญติัอนุญาตให้

รัฐบาลจ่ายเงินเพ่ือกิจการท่ีระบุไวใ้นพระราชบญัญติันั้นไปพลางก่อนจนกวา่จะไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญติั
งบประมาณหรือ 
พระราชบญัญติังบประมาณเพ่ิมเติม [นิยาม มติใหจ่้ายเงินไปก่อน เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2495] 
          เงินยมืทดรองราชการ หมายความวา่ เงินซ่ึงกระทรวงการคลงัอนุญาตใหส่้วนราชการมีไวต้ามจ านวนท่ีเห็น 
สมควร เพ่ือทดรองจ่ายเป็นค่าใชส้อยปลีกยอ่ยประจ าส านกังานตามขอ้บงัคบัและระเบียบของกระทรวงการคลงั 
          เงินฝาก หมายความวา่ เงินท่ีกระทรวงการคลงัรับฝากไวแ้ละจ่ายคืนตามค าขอของผูฝ้ากตามขอ้บงัคบัและ
ระเบียบของกระทรวงการคลงั 



          เงินขายบิล หมายความวา่ เงินท่ีกระทรวงการคลงัรับไว ้ณ ท่ีแห่งหน่ึงเพ่ือโอนไปจ่าย ณ ท่ีอีกแห่งหน่ึงตาม
ขอ้บงัคบัและระเบียบของกระทรวงการคลงั 
          ทุนหมุนเวยีน หมายความว่า ทุนทีต่ั้งขึน้เพือ่กจิการซ่ึงอนุญาตให้น ารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้ 
          รัฐมนตรี หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
          มาตรา 4  ภายใตบ้งัคบัแห่งมาตรา 13 บรรดาเงินทั้งปวงท่ีพึงช าระใหแ้ก่รัฐบาลไม่วา่เป็นภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินกู ้หรือเงินอ่ืนใด หวัหนา้ส่วนราชการท่ีไดเ้ก็บหรือรับเงินนั้นมีหนา้ท่ีควบคุมใหส่้งเขา้บญัชี
เงินคงคลงับญัชีท่ี 1 หรือส่งคลงัจงัหวดัหรือคลงัอ าเภอ ตามก าหนดเวลาและขอ้บงัคบัท่ีรัฐมนตรีก าหนด โดยไม่หกัเงิน
ไวเ้พื่อการใด ๆ เลย 

         (1)รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดขอ้บงัคบัอนุญาตใหห้วัหนา้ส่วนราชการใด ๆ หกัรายจ่ายจากเงินท่ีจะตอ้งส่งเขา้บญัชี
เงินคงคลงับญัชีท่ี 1 หรือส่งคลงัจงัหวดัหรือคลงัอ าเภอได ้ในกรณีดัง่น้ี 
          (1) รายจ่ายท่ีหกันั้นเป็นรายจ่ายท่ีมีกฎหมายอนุญาตใหจ่้ายได ้
          (2) รายจ่ายท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายตามระเบียบท่ีไดรั้บความตกลงจากกระทรวงการคลงั เพ่ือเป็นค่าสินบนรางวลั หรือ
ค่าใชจ่้ายในการจดัใหไ้ดม้าซ่ึงเงินอนัพึงตอ้งช าระใหแ้ก่รัฐบาล 
          (3) รายจ่ายท่ีตอ้งจ่ายคืนใหแ้ก่บุคคลใด ๆ เพราะเป็นเงินอนัไม่พึงตอ้งช าระใหแ้ก่รัฐบาล 
          มาตรา 5  การสัง่จ่ายเงินจากบญัชีเงินคงคลงับญัชีท่ี 1 ใหก้ระท าไดแ้ต่เพ่ือโอนเงินไปเขา้บญัชีเงินคงคลงับญัชีท่ี 
2 เท่านั้น 
          มาตรา 6  ภายใตบ้งัคบัแห่งมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 12 การสัง่จ่ายเงินจากบญัชีเงินคงคลงับญัชีท่ี 2 หรือ
คลงัจงัหวดัหรือคลงัอ าเภอ ใหก้ระท าไดแ้ต่เฉพาะตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติังบประมาณประจ าปี 
พระราชบญัญติังบประมาณเพ่ิมเติม พระราชบญัญติัโอนเงินในงบประมาณ มติใหจ่้ายเงินไปก่อน หรือพระราช
ก าหนดท่ีออกตามความในบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ 
          ในกรณีท่ีจ่ายเงินตามมติใหจ่้ายเงินไปก่อนหรือตามพระราชก าหนดใหต้ั้งเงินรายจ่ายเพ่ือชดใชใ้น
พระราชบญัญติังบประมาณประจ าปี หรือพระราชบญัญติังบประมาณเพ่ิมเติม 

          มาตรา 7(2) ในกรณีต่อไปน้ี ใหส้ัง่จ่ายเงินจากบญัชีเงินคงคลงับญัชีท่ี 2 หรือคลงัจงัหวดัหรือคลงัอ าเภอไดก่้อนท่ี
มีกฎหมายอนุญาตใหจ่้าย คือ   
          (1) รายการจ่ายท่ีมีการอนุญาตใหจ่้ายเงินไดแ้ลว้ ตามกฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
แต่เงินท่ีตั้งไวมี้จ านวนไม่พอจ่ายและพฤติการณ์เกิดข้ึนใหมี้ความจ าเป็นตอ้งจ่ายโดยเร็ว 
          (2) มีกฎหมายใด ๆ ท่ีกระท าใหต้อ้งจ่ายเงิน เพ่ือปฏิบติัตามกฎหมายนั้น ๆ และมีความจ าเป็นตอ้งจ่ายโดยเร็ว 
          (3) มีขอ้ผกูพนักบัรัฐบาลตา่งประเทศหรือสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีกระท าใหต้อ้งจ่ายเงิน และมีความ 
จ าเป็นตอ้งจ่ายโดยเร็ว 
          (4) เพ่ือซ้ือคืนหรือไถ่ถอนพนัธบตัรของรัฐบาลหรือตราสารเงินกูข้องกระทรวงการคลงั หรือช าระหน้ีตาม
สญัญากูท่ี้กระทรวงการคลงัเป็นผูกู้ ้ ทั้งน้ี ตามจ านวนท่ีรัฐมนตรีเห็นสมควร 
          (5) เพ่ือซ้ือเงินตราต่างประเทศ พนัธบตัรของรัฐบาลต่างประเทศ หรือหลกัทรัพยท่ี์มัน่คงในต่างประเทศท่ีไม่ใช่
หุน้ ในสกลุเงินตราท่ีจะตอ้งช าระหน้ีท่ีกระทรวงการคลงัเป็นผูกู้ ้และในวงเงินไม่เกินจ านวนหน้ีท่ีถึงก าหนดช าระ



ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี เพ่ือน าไปใชป้ระโยชนใ์นการช าระหน้ีเม่ือถึงก าหนด  ทั้งน้ี ใหรั้ฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการซ้ือเงินตราต่างประเทศ พนัธบตัรของรัฐบาล
ต่างประเทศ และหลกัทรัพยท่ี์มัน่คงในต่างประเทศท่ีไม่ใช่หุน้การน าเงินตราต่างประเทศฝากธนาคาร รวมทั้งวธีิปฏิบติั
อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 
          การจ่ายเงินในหา้กรณีขา้งตน้น้ี เม่ือไดจ่้ายแลว้ใหต้ั้งเงินรายจ่ายเพ่ือชดใชใ้นกฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณหรือในกฎหมายวา่ดว้ยโอนงบประมาณรายจ่าย หรือในกฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณปีต่อไป 
          มาตรา 8  เงินต่อไปน้ี ใหส้ัง่จ่ายจากบญัชีเงินคงคลงับญัชีท่ี 2  หรือคลงัจงัหวดัหรือคลงัอ าเภอได ้คือ 
          (1) เงินยมืทดรองราชการ 
          (2) เงินฝาก 
          (3) เงินขายบิล 

          (4)(1) เงินท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายคืนภายในปีงบประมาณท่ีน าส่งแลว้ เพราะเป็นเงินอนัไม่พึงตอ้งช าระใหแ้ก่รัฐบาล 

          มาตรา 9  การสั่งจ่ายเงินจากบญัชีเงินคงคลงับญัชีท่ี 1 ใหเ้ป็นหนา้ท่ีรัฐมนตรีหรือผูซ่ึ้งรัฐมนตรี
มอบหมายใหเ้ป็นผูส้ั่งจ่ายได ้

           มาตรา 10(2) การสัง่จ่ายเงินจากบญัชีเงินคงคลงับญัชีท่ี 2 ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของอธิบดีกรมธนารักษ ์หรือผูท่ี้อธิบดี
กรมธนารักษม์อบหมายและเจา้พนกังานซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยเฉพาะเพ่ือการน้ี เป็นผูล้งลายมือช่ือร่วมกนัสัง่จ่าย 

           มาตรา 11(3) การสัง่จ่ายเงินจากคลงัจงัหวดัหรือคลงัอ าเภอใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูว้า่ราชการจงัหวดั หรือผูท่ี้ผูว้า่
ราชการจงัหวดัมอบหมาย และใหป้ฏิบติัตามระเบียบของกระทรวงการคลงั ถา้มีเงินเหลือจ่ายใหส่้งเขา้บญัชีเงินคงคลงั
บญัชีท่ี 1 ตามวธีิการท่ีรัฐมนตรีก าหนด 
          มาตรา 12  การจ่ายเงินเป็นทุนหรือเป็นทุนหมุนเวยีนเพ่ือการใด ๆ ใหก้ระท าไดแ้ต่โดยกฎหมาย 
          มาตรา 13  องคก์ารใด ๆ ของรัฐบาลท่ีไดต้ั้งข้ึนแลว้ก่อนวนัใชพ้ระราชบญัญติัน้ีหรือท่ีจะตั้งข้ึนใหม่ บรรดาท่ีใช้
ทุนหรือทุนหมุนเวยีนนั้น ใหรั้ฐมนตรีมีอ านาจก าหนดขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าทุน
หรือผลก าไรเขา้บญัชีเงินคงคลงับญัชีท่ี 1 
          มาตรา 14  ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 
  ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
        ควง อภยัวงศ์ 
        นายกรัฐมนตรี 
 
    
พระราชบญัญัตเิงนิคงคลงั (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2495 
          [รก.2495/75/1391/23 ธนัวาคม 2495] 

 



พระราชบญัญัตเิงนิคงคลงั (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2509 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ 
          1. เน่ืองจากรัฐบาลมีขอ้ผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายเงินตามตัว๋สญัญาใชเ้งินคลงัใหแ้ก่ธนาคารระหวา่งประเทศเพ่ือการ
บูรณะและพฒันาการ และกองทุนการเงินระหวา่งประเทศเม่ือเรียกร้องการจ่ายเงินน้ีบางขณะอาจด าเนินการตามวธีิการ
งบประมาณปกติไม่ทนั จึงสมควรใหรั้ฐบาลมีอ านาจจ่ายเงินคงคลงัไปพลางก่อนได ้
          2. ในบางเวลาเงินในบญัชีเงินคงคลงัมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก สมควรน ามาใชป้ระโยชน์โดยซ้ือคืนหรือไถ่ถอน    
พนัธบตัรเงินกูข้องรัฐบาลเพ่ือปลดเปล้ืองหน้ีสินและบรรเทาภาระค่าดอกเบ้ีย 
          ฉะนั้น จึงจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายวา่ดว้ยเงินคงคลงั เพ่ือใหมี้อ านาจกระท าการดงักล่าว 
          [รก.2509/62/1/20 กรกฎาคม 2509] 
 
พระราชบญัญัตเิงนิคงคลงั (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2534 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีเป็นการสมควรขยายขอบเขตการบริหารเงิน  
คงคลงัใหเ้กิดประโยชน์มากยิง่ข้ึนโดยใหส้ามารถน าเงินคงคลงัไปซ้ือคืนหรือไถ่ถอนตราสารเงินกู ้หรือช าระหน้ีตาม
สญัญากู ้รวมทั้งการซ้ือเงินตราต่างประเทศ หลกัทรัพยท่ี์มัน่คงในตา่งประเทศหรือพนัธบตัรของรัฐบาลต่างประเทศ 
ในสกลุเงินตราท่ีจะตอ้งช าระหน้ีท่ีกระทรวงการคลงัเป็นผูกู้ ้และในวงเงินไม่เกินจ านวนหน้ีท่ีถึงก าหนดช าระในช่วง
ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี  ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ในการช าระหน้ีของรัฐบาล  จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
          [รก.2534/170/1พ./27 กนัยายน 2534] 
 


