
 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่าด้วยวนัิยทางงบประมาณและการคลงั 

พ.ศ. ๒๕๔๔  

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

โดยท่ีมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ บญัญติัใหค้ณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินก าหนดมาตรการเก่ียวกบัการควบคุมการเงินของรัฐ 
เพื่อให้ระบบการควบคุมการตรวจสอบการเงินแผน่ดินเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมีวนิยั  

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๕ (๑๔) และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน จึงออก
ระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี  

ขอ้ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยวนิยัทางงบประมาณและ
การคลงั พ.ศ. ๒๕๔๔”  

ขอ้ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บงัคบัเม่ือพน้ก าหนดหกสิบวนันบัแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป  

ขอ้ ๓ ในระเบียบน้ี  

"เงิน" หมายความวา่ เงินตราท่ีช าระหน้ีไดต้ามกฎหมาย และให้หมายความรวมถึง เอกสาร
การเงินซ่ึงใชแ้ทนตวัเงิน หรือมีมูลค่าเป็นเงิน เช่น เช็ค ดราฟต ์ธนาณติั เป็นตน้  

“การบริหารการเงินและการคลงั” หมายความวา่ การรับ การเบิก การจ่าย การ
ใชจ่้าย การใชป้ระโยชน์ การเก็บรักษา และการจดัการซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น สิทธิ และผลประโยชน์ใด ๆ ของหน่วย
รับตรวจท่ีไดม้าจากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู ้ เงินอุดหนุน เงินบริจาค และเงินช่วยเหลือ
จากแหล่งในประเทศ หรือต่างประเทศ อนัเน่ืองมาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย หรือตาม
วตัถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ ทั้งน้ี ใหห้มายความรวมถึงเงิน ทรัพยสิ์น สิทธิ และผลประโยชน์ดงักล่าวท่ี
หน่วยรับตรวจ มีอ านาจ หรือสิทธิในการใชจ่้ายหรือใชป้ระโยชน์ดว้ย  



“มาตรการเก่ียวกบัการควบคุมการเงินของรัฐ” หมายความว่า  ขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัการบริหารการเงินและการคลงัท่ีออกตามความในกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือขอ้ก าหนด
อ่ืนใด ซ่ึงการฝ่าฝืนเป็นความผดิวนิยัทางงบประมาณและการคลงั และมีโทษปรับทางปกครองตามระเบียบ
น้ี  

“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน  

“หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า  

(๑) กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเป็น กระทรวง ทบวง
หรือกรม  

(๒) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค  

(๓) หน่วยงานของราชการส่วนทอ้งถ่ิน  

(๔) รัฐวสิาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณหรือตามกฎหมายอ่ืน  

(๕) หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  

(๖) หน่วยงานท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนหรือกิจการท่ีไดรั้บเงินหรือทรัพยสิ์นลงทุนจากหน่วยรับ
ตรวจตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)  

(๗) หน่วยงานอ่ืนใดหรือกิจการท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนจากรัฐท่ีมีกฎหมายก าหนดให้
ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินเป็นผูต้รวจสอบ  

“เจา้หนา้ท่ี” หมายความวา่ ขา้ราชการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูป้ฏิบติังานประเภทอ่ืน
ของหน่วยรับตรวจ แต่ไม่รวมถึงขา้ราชการการเมืองตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการการเมือง  

“ผูบ้งัคบับญัชา” หมายความว่า เจา้หน้าท่ีของหน่วยรับตรวจผูมี้อ  านาจหน้าท่ี
อนุมติั อนุญาต รับรอง ให้ความเห็นชอบ หรือการกระท าอ่ืนใดในท านองเดียวกนั ซ่ึงอาจเป็นบุคคลคน
เดียวหรือคณะบุคคล ท่ีไดก้ระท าไปเก่ียวกบัเร่ืองการรับจ่าย การเก็บรักษา การตรวจสอบหรือการอ่ืนใด อนั
เป็นผลต่อเงิน ทรัพยสิ์น สิทธิ และผลประโยชน์ใด ๆ ของรัฐ ทั้งน้ี ใหห้มายความรวมถึง ผูมี้อ  านาจหรือผู ้
ไดรั้บมอบอ านาจตามกฎหมายหรือระเบียบดว้ย  



“ผูส้ั่งจ่าย” หมายความวา่ ผูมี้อ  านาจลงนามสั่งจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์น และเจา้หนา้ท่ี
ทั้งหลายท่ีมีส่วนร่วมในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวกบัการสั่งจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นของหน่วยรับตรวจ  

“โทษปรับทางปกครอง” หมายความวา่ โทษปรับโดยการหกัเงินเดือนหรือค่าจา้ง 
หรือการเรียกใหช้ าระเงินตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี  

“เงินเดือน”  หมายความวา่ เงินท่ีจ่ายให้แก่เจา้หนา้ท่ีเป็นรายเดือนหรือค านวณ
รวมเป็นรายเดือนได ้โดยมีอตัราก าหนดไวแ้น่นอนในบญัชีอตัราเงินเดือนและค่าจา้ง หรือก าหนดไวใ้นเอกสาร
ส าคญัอ่ืนใด แต่ทั้งน้ี ไม่รวมถึงเงินอ่ืนท่ีจ่ายควบกบัเงินเดือนหรือค่าจา้ง  

“ความเสียหายแก่รัฐ” หมายความวา่ ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ 
เน่ืองจากการฝ่าฝืนมาตรการเก่ียวกบัการควบคุมการเงินของรัฐ ไม่วา่จะสามารถค านวณความเสียหายนั้น
เป็นตวัเงินไดห้รือไม่ก็ตาม  

“ระเบียบ” หมายความวา่ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยวนิยัทาง
งบประมาณและการคลงั  

ขอ้ ๔ ประธานกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน เป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี และใหค้ณะกรรมการ
ตรวจเงินแผน่ดินมีอ านาจตีความและวนิิจฉยัช้ีขาดปัญหาท่ีเกิดจากการบงัคบัใชร้ะเบียบน้ี  

หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

ส่วนที ่๑ 
การบังคับใช้ 

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

ขอ้ ๕ เจา้หนา้ท่ีผูใ้ดจงใจฝ่าฝืนมาตรการเก่ียวกบัการควบคุมการเงินของรัฐ ตามท่ีก าหนดใน
หมวด ๒ น้ี ถือวา่กระท าความผดิวนิยัทางงบประมาณและการคลงั ตอ้งรับโทษปรับทางปกครองตาม
ระเบียบน้ี  

ขอ้ ๖ เจา้หนา้ท่ีตอ้งรับผิดทางวนิยัทางงบประมาณและการคลงั ต่อเม่ือไดก้ระท าการในเวลาท่ี
ระเบียบน้ีใชบ้งัคบัและเป็นการกระท าอนัระเบียบน้ีก าหนดเป็นความผิด และก าหนดโทษไว ้ 



ขอ้ ๗ ถา้ระเบียบท่ีใชใ้นขณะกระท าความผิดแตกต่างกบัระเบียบท่ีใชบ้งัคบัในภายหลงัการ
กระท าความผดิใหใ้ชร้ะเบียบในส่วนท่ีเป็นคุณแก่เจา้หนา้ท่ีผูก้ระท าความผิดไม่วา่ในทางใด เวน้แต่กรณีท่ี
คณะกรรมการไดมี้ค าวนิิจฉยัช้ีขาดแลว้  

ในกรณีท่ีมีระเบียบออกใชบ้งัคบัในภายหลงัก าหนดวา่การกระท าเช่นนั้นไม่เป็นความผดิต่อไป 
ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูไ้ดก้ระท าการนั้นพน้จากการเป็นผูก้ระท าความผดิตามระเบียบน้ี และถา้คณะกรรมการไดมี้
ค าวินิจฉัยช้ีขาดให้ลงโทษแลว้ ก็ให้ถือว่าเจา้หน้าท่ีผูน้ั้นไม่เคยตอ้งค าวินิจฉัยว่าไดก้ระท าความผิดนั้น ถา้
ไดรั้บโทษอยูก่็ใหก้ารลงโทษนั้นส้ินสุดลง  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไดมี้ค าวนิิจฉยัช้ีขาดแลว้ แต่ผูก้ระท าความผดิยงัไม่ไดรั้บโทษหรือ
ก าลงัรับโทษ และโทษท่ีก าหนดตามค าวินิจฉยัของคณะกรรมการ หนกักวา่โทษตามระเบียบท่ีออกใชบ้งัคบั
ในภายหลงั เม่ือส านวนความปรากฏแก่คณะกรรมการหรือเม่ือคณะกรรมการวนิยัทางงบประมาณและการคลงั 
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบส านวน หรือเจา้หนา้ท่ีผูก้ระท าความผดิไดร้ายงานหรือร้องขอแลว้แต่กรณี ใหค้ณะกรรมการ
ก าหนดโทษเสียใหม่ตามระเบียบท่ีออกใชบ้งัคบัในภายหลงันั้น  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการจะก าหนดโทษใหม่ตามความในวรรคสาม ถา้ปรากฏวา่เจา้หนา้ท่ี 
ผูก้ระท าความผดิไดรั้บโทษมาบา้งแลว้ เม่ือไดค้  านึงถึงโทษตามระเบียบท่ีออกใชบ้งัคบัในภายหลงั หากเห็น
เป็นการสมควร คณะกรรมการจะก าหนดโทษน้อยกวา่โทษขั้นต ่าท่ีระเบียบท่ีออกใช้บงัคบัในภายหลงั
ก าหนดไวถ้า้หากมีก็ได ้ หรือถา้เห็นว่าโทษท่ีเจา้หน้าท่ีผูก้ระท าความผิดไดรั้บมาแลว้เป็นการเพียงพอ 
คณะกรรมการจะใหก้ารลงโทษส้ินสุดลงเพียงนั้นก็ได ้ 

ขอ้ ๘ เจา้หนา้ท่ีผูใ้ดกระท าความผดิวนิยัทางงบประมาณและการคลงัตามระเบียบน้ี และเป็น
ความผิดตามกฎหมายอ่ืนดว้ย แมเ้จา้หนา้ท่ีผูน้ั้นจะไดรั้บโทษตามกฎหมายอ่ืนแลว้ ก็ยงัคงตอ้งรับโทษในการ
กระท านั้นตามระเบียบน้ีดว้ย  

ส่วนที ่๒ 
โทษปรับทางปกครอง 

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

ขอ้ ๙ ความผิดวินยัทางงบประมาณและการคลงั มีอตัราโทษปรับทางปกครอง ๔ ชั้น 
ดงัต่อไปน้ี  

(๑) โทษชั้นท่ี ๑ โทษปรับไม่เกินเงินเดือน    ๑ เดือน  

(๒) โทษชั้นท่ี ๒ โทษปรับเท่ากบัเงินเดือนตั้งแต่  ๒ เดือน ถึง ๔ เดือน  



(๓) โทษชั้นท่ี ๓ โทษปรับเท่ากบัเงินเดือนตั้งแต่  ๕ เดือน ถึง ๘ เดือน  

(๔) โทษชั้นท่ี ๔ โทษปรับเท่ากบัเงินเดือนตั้งแต่  ๙ เดือน ถึง ๑๒ เดือน  

ขอ้ ๑๐ เจา้หนา้ท่ีผูใ้ดตอ้งรับโทษปรับทางปกครองในชั้นใดใหห้กัเงินจากเงินเดือนหรือหกัเงิน
เท่ากบัจ านวนเงินเดือนท่ีเจา้หน้าท่ีผูก้ระท าความผิดจะพึงไดรั้บในเวลาท่ีกระท าความผิดเป็นค่าปรับตาม
ค าวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการ  

เจา้หนา้ท่ีผูก้ระท าความผิดท่ีตอ้งรับโทษปรับทางปกครองจะช าระค่าปรับเป็นระยะเวลาก่ีเดือน 
และเดือนละจ านวนเท่าใด หรือเรียกใหช้ าระเงินอยา่งไรนั้น ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด
ไวใ้นค าวนิิจฉยัช้ีขาดของคณะกรรมการ  

ใหห้น่วยรับตรวจซ่ึงเจา้หนา้ท่ีผูต้อ้งรับโทษปรับทางปกครองอยูใ่นสังกดั หรือปฏิบติังานอยูมี่
หนา้ท่ีด าเนินการหกัเงินเดือนใหเ้ป็นไปตามค าวนิิจฉยัช้ีขาดของคณะกรรมการ และเงินท่ีหกัแต่ละเดือนให้
น าส่งเป็นรายไดแ้ผน่ดิน ภายในระยะเวลาห้าวนัท าการนบัตั้งแต่วนัท่ีหกัเงินเดือนนั้น แลว้ส่งส าเนาหลกัฐานการ
ด าเนินการใหค้ณะกรรมการทราบทุกคร้ัง  

ขอ้ ๑๑ กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีผูต้อ้งรับโทษปรับทางปกครองพน้จากสถานะเจา้หนา้ท่ี อนัไม่อาจ
ด าเนินการตามขอ้ ๑๐ ได ้ ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งเรียกใหเ้จา้หนา้ท่ีผูน้ั้นช าระเงินค่าปรับ และ
ใหน้ าความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม  

ขอ้ ๑๒ โทษปรับทางปกครองโดยการหกัเงินเดือนหรือการเรียกใหช้ าระเงินจะเป็นจ านวน
เท่าใด เพียงใด หรืออยา่งไรนั้น ใหค้  านึงถึงระดบัความรับผดิชอบของต าแหน่งของเจา้หนา้ท่ีผูก้ระท าความผดิ 
ความส าคญัของมาตรการเก่ียวกบัการควบคุมการเงินของรัฐท่ีมีการฝ่าฝืน ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่รัฐ และ
เจตนาของเจา้หนา้ท่ีผูก้ระท าความผิด ตลอดจนรายได ้ ฐานะ ครอบครัว ของเจา้หนา้ท่ีผูก้ระท าความผิด และ
พฤติการณ์แห่งกรณีประกอบดว้ย  

ขอ้ ๑๓ หากการกระท าใดอนัเป็นกรรมเดียว เป็นความผิดตามระเบียบน้ีหลายขอ้ให้ใช้
ระเบียบขอ้ท่ีมีโทษปรับทางปกครองชั้นสูงสุด ลงโทษแก่ผูก้ระท าความผิด  

กรณีมีการกระท าใดอนัเป็นความผิดหลายกรรมต่างกนั ให้ผูก้ระท าความผิดรับโทษปรับ
ทางปกครองตามระเบียบขอ้ท่ีก าหนดว่าการกระท านั้นเป็นความผิดทุกขอ้ 



โทษปรับทางปกครองตามระเบียบน้ีเป็นอนัระงบัไป เน่ืองจากเหตุเจา้หน้าท่ีผูก้ระท า
ความผดิถึงแก่ความตาย  

ส่วนที ่๓  

การรอการลงโทษปรับทางปกครองและการเพิม่โทษปรับทางปกครอง  

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

ขอ้ ๑๔ ความผิดวินยัทางงบประมาณและการคลงัท่ีอาจรอการลงโทษปรับทางปกครองได้ตอ้งเป็น
ความผดิท่ีมีอตัราโทษชั้นท่ี ๑ หรือชั้นท่ี ๒ และผูก้ระท าความผดินั้นเป็นเจา้หนา้ท่ีท่ีอยูใ่นระหวา่งทดลอง
ปฏิบติัราชการ หรือยา้ยมาปฏิบติังานในหนา้ท่ีใหม่ไดไ้ม่เกินหกเดือน หรือเป็นผูย้งัไม่บรรลุนิติภาวะ และไม่
เคยกระท าความผดิวินยัทางงบประมาณและการคลงั ตามระเบียบน้ีมาก่อน  

ภายในระยะเวลาสองปีนบัแต่คณะกรรมการสั่งให้รอการลงโทษปรับทางปกครอง ถา้ไดก้ระท า
ความผดิตามระเบียบน้ีอีก ใหน้ าโทษท่ีรอไวม้ารวมกบัโทษท่ีจะลงในคร้ังหลงัดว้ย  

ถา้หากปรากฏวา่ไม่มีการกระท าความผดิวนิยัทางงบประมาณและการคลงัอีก ภายในระยะเวลาตาม
วรรคสอง ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูก้ระท าความผดิพน้จากโทษท่ีไดส้ัง่ใหร้อการลงโทษปรับทางปกครองไวน้ั้น  

ขอ้ ๑๕ เจา้หนา้ท่ีผูใ้ดตอ้งค าวนิิจฉยัช้ีขาดของคณะกรรมการใหรั้บโทษปรับทางปกครอง ถา้ได้
กระท าความผดิตามระเบียบน้ีอีกในระหวา่งท่ียงัจะตอ้งรับโทษอยูก่็ดี หรือภายในระยะเวลาหา้ปีนบัแต่วนัมีค า
วนิิจฉยัช้ีขาดของคณะกรรมการ คณะกรรมการอาจมีค าวนิิจฉยัลงโทษคร้ังหลงัโดยเพิ่มโทษท่ีจะลงแก่ผูน้ั้น
หน่ึงในสามส่วนของโทษท่ีคณะกรรมการก าหนด ส าหรับความผดิคร้ังหลงัก็ได ้ 

ข้อ ๑๖ ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ท่ีได้กระท าในระหว่างทดลองปฏิบติั
ราชการ หรือขณะยา้ยมาปฏิบติังานในหนา้ท่ีใหม่ไดไ้ม่เกินหกเดือน หรือเป็นผูย้งัไม่บรรลุนิติภาวะ 
คณะกรรมการอาจไม่ถือเป็นความผดิเพื่อการเพิ่มโทษปรับทางปกครองตามความในส่วนน้ีก็ได ้ 

 

 

 

 



ส่วนที ่๔  

เหตุยกเว้นโทษปรับทางปกครองและอายุความ  

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

ขอ้ ๑๗ เจา้หน้าท่ีผูใ้ดกระท าความผิดวินยัทางงบประมาณและการคลงัตามระเบียบน้ีเพราะ
ตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชา หากปรากฏพยานหลกัฐานพิสูจน์ไดว้า่เจา้หนา้ท่ีผูน้ั้นไดโ้ตแ้ยง้หรือ
คดัคา้นค าสั่งนั้นไวแ้ลว้ คณะกรรมการอาจยกเวน้โทษปรับทางปกครองแก่เจา้หนา้ท่ีผูก้ระท าความผดินั้นก็ได ้ 

กรณีตามวรรคหน่ึงใหถื้อวา่ผูบ้งัคบับญัชาท่ีสั่งการเป็นผูก้ระท าความผิดวนิยัทางงบประมาณและ
การคลงั ตอ้งรับโทษปรับทางปกครองตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี  

ขอ้ ๑๘ ความผิดวินยัทางงบประมาณและการคลงั ถา้มิได้ด าเนินกระบวนพิจารณา  ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยวธีิพิจารณาความผดิวนิยัทางงบประมาณและการคลงักบั
ผูก้ระท าความผดิภายในก าหนดระยะเวลาหา้ปีนบัแต่วนักระท าความผดิ เป็นอนัขาดอายคุวาม  

หมวด ๒ 
ความผดิทางวนัิยทางงบประมาณและการคลงั  

ส่วนที ่๑ 
ความผดิเกีย่วกบัการรับเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการน าเงินส่ง  

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

ขอ้ ๑๙ เจา้หนา้ท่ีผูใ้ดมีหนา้ท่ีจดัเก็บเงินหรือรับช าระเงิน ไดรั้บช าระเงินแลว้ไม่ท าหลกัฐานการ
รับเงินหรือไม่ออกหลกัฐานหรือใบเสร็จรับเงินใหแ้ก่ผูช้  าระเงิน เวน้แต่เป็นกรณีท่ีมีขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายหรือ
ระเบียบท่ีใชบ้งัคบักบัหน่วยรับตรวจ ตอ้งรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นท่ี ๑  

ขอ้ ๒๐ เจา้หนา้ท่ีผูใ้ดมีหนา้ท่ีเก็บรักษาเงิน ไดรั้บมอบเงินเพื่อเก็บรักษา แต่ไม่น าเงินเขา้ฝากหรือ
เก็บรักษาในธนาคารหรือสถานท่ีซ่ึงเป็นท่ีเก็บรักษาเงินของหน่วยรับตรวจตามจ านวนและภายในระยะเวลา
ท่ีกฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบ้งัคบักบัหน่วยรับตรวจก าหนด ตอ้งรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นท่ี ๑  



ขอ้ ๒๑ เจา้หนา้ท่ีผูใ้ดมีหนา้ท่ีน าเงินส่ง ไม่น าเงินท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบส่งหรือฝากคลงั หรือ
หน่วยรับตรวจ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบ้งัคบักบัหน่วยรับตรวจก าหนด ตอ้งรับโทษปรับ
ทางปกครอง ชั้นท่ี ๑  

ถา้การกระท าตามวรรคหน่ึงเป็นการกระท าต่อเงินรายไดแ้ผน่ดิน หรือเงินเบิกเกินส่งคืน 
เจา้หนา้ท่ีผูก้ระท าตอ้งรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นท่ี ๒  

ขอ้ ๒๒ ถา้เจา้หนา้ท่ีผูก้ระท าความผดิหรือมีส่วนร่วมในการกระท าความผดิตามขอ้ ๑๙ ขอ้ ๒๐ 
หรือ ขอ้ ๒๑ วรรคหน่ึง เป็นผูบ้งัคบับญัชา ตอ้งรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นท่ี ๒ และถา้เป็นกรณีตามขอ้ 
๒๑ วรรคสอง ตอ้งรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นท่ี ๓  

ขอ้ ๒๓ ถา้การกระท าความผดิตามขอ้ ๑๙ ขอ้ ๒๐ หรือ ขอ้ ๒๑ วรรคหน่ึง เป็นเหตุใหเ้กิดความ
เสียหายแก่รัฐ เจา้หนา้ท่ีผูก้ระท าตอ้งรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นท่ี ๒ และถา้เป็นกรณีตามขอ้ ๒๑ วรรค
สอง เจา้หนา้ท่ีผูก้ระท าตอ้งรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นท่ี ๓  

ถา้เจา้หนา้ท่ีผูก้ระท าความผดิ หรือมีส่วนร่วมในการกระท าความผดิตามวรรคหน่ึงเป็น
ผูบ้งัคบับญัชา ตอ้งรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นท่ี ๓ และถา้เป็นกรณีตามขอ้ ๒๑ วรรคสอง ตอ้งรับโทษปรับ
ทางปกครอง ชั้นท่ี ๔  

ส่วนที ่๒ 
ความผดิเกีย่วกบัการเบิกเงิน และการจ่ายเงิน  

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

ขอ้ ๒๔ เจา้หนา้ท่ีผูใ้ดมีหนา้ท่ีเบิกเงินหรือจ่ายเงิน ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีตาม
กฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบ้งัคบักบัหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ ตอ้งรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นท่ี ๓  

ขอ้ ๒๕ เจา้หนา้ท่ีผูใ้ดมีหนา้ท่ีจ่ายเงิน จ่ายเงินนั้นโดยไม่มีหลกัฐานการจ่ายเงินตามกฎหมายหรือ
ระเบียบท่ีใชบ้งัคบักบัหน่วยรับตรวจ หรือท าหลกัฐานการจ่ายเงินเป็นเท็จ ตอ้งรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นท่ี 
๓  

ขอ้ ๒๖ เจา้หนา้ท่ีผูใ้ดมีหนา้ท่ีเบิกเงิน ท าหลกัฐานการเบิกเงินเป็นเท็จ ตอ้งรับโทษปรับทาง
ปกครอง ชั้นท่ี ๓  



ขอ้ ๒๗ ถา้การกระท าความผิดตามขอ้ ๒๔ ขอ้ ๒๕หรือ ขอ้ ๒๖ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ 
เจา้หนา้ท่ีผูก้ระท าตอ้งรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นท่ี ๔  

ถา้เจา้หนา้ท่ีผูก้ระท าความผดิหรือมีส่วนร่วมในการกระท าความผดิในส่วนน้ีเป็นผูส้ั่งจ่าย หรือ
ผูบ้งัคบับญัชา ตอ้งรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นท่ี ๔  

ส่วนที ่๓ 
ความผดิเกีย่วกบัการบริหารงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพนั  

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

ขอ้ ๒๘ เจา้หนา้ท่ีผูใ้ดมีหนา้ท่ีจดัการเก่ียวกบัเงินงบประมาณ กระท าการจ่ายเงิน หรือก่อหน้ี
ผกูพนัก่อนท่ีจะไดรั้บอนุมติัเงินประจ างวด หรือจ่ายเงิน หรือก่อหน้ีผกูพนัโดยไม่มีงบประมาณก าหนดไว้
ในรายการนั้น ๆ และเป็นการกระท าโดยปราศจากอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจตามกฎหมายหรือระเบียบท่ี
ใชบ้งัคบักบัหน่วยรับตรวจ ตอ้งรับโทษปรับทางปกครองชั้นท่ี ๓  

ถา้การกระท าความผดิตามวรรคหน่ึงเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่รัฐ เจา้หนา้ท่ีผูก้ระท าตอ้ง
รับโทษปรับทางปกครองชั้นท่ี ๔  

กรณีตามวรรคหน่ึง หากปรากฏในภายหลงัวา่ไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อ  านาจใหก้ระท าไดต้าม
กฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบ้งัคบักบัหน่วยรับตรวจ คณะกรรมการอาจยกเวน้โทษปรับทางปกครองแก่เจา้หนา้ท่ี
ผูก้ระท าความผดินั้นก็ได ้ 

ขอ้ ๒๙ เจา้หนา้ท่ีผูใ้ดมีหนา้ท่ีจดัการเก่ียวกบัเงินงบประมาณ ละเลยไม่เร่งรัดจดัการหรือ
ด าเนินการตามแผนงาน งานหรือโครงการใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้ โดยปราศจากเหตุผล
อนัสมควร เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ตอ้งรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นท่ี ๓  

ขอ้ ๓๐ ถ้าเจา้หน้าท่ีผูก้ระท าความผิดหรือมีส่วนร่วมในการกระท าความผิดในส่วนน้ี เป็นผู ้
สั่งจ่ายหรือผูบ้งัคบับญัชา ตอ้งรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นท่ี ๔  

 

 



ส่วนที ่๔ 
ความผดิเกีย่วกบัการจัดเกบ็รายได้ 

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

ขอ้ ๓๑ เจา้หนา้ท่ีผูใ้ดมีหนา้ท่ีค านวณภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือรายไดอ่ื้น เพื่อเรียกเก็บ ค านวณ
ตวัเลขไม่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์หรือความเป็นจริง เพื่อให้ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือ
รายไดอ่ื้นนั้น มิตอ้งเสียหรือเสียนอ้ยกวา่จ านวนท่ีจะตอ้งเสีย ตอ้งรับโทษปรับทางปกครองชั้นท่ี ๒  

ขอ้ ๓๒ เจา้หนา้ท่ีผูใ้ด มีหนา้ท่ีประเมินทุนทรัพยห์รือรายได ้ เพื่อการจดัเก็บภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม หรือรายไดอ่ื้น ประเมินทุนทรัพยห์รือรายไดน้ั้น ต ่ากวา่ความเป็นจริงโดยชดัแจง้ เพื่อใหผู้มี้
หนา้ท่ีเสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือรายไดอ่ื้นนั้น มิตอ้งเสียหรือเสียนอ้ยกวา่จ านวนท่ีจะตอ้งเสีย ตอ้ง
รับโทษปรับทางปกครองชั้นท่ี ๒  

ขอ้ ๓๓ เจา้หนา้ท่ีผูใ้ด มีหนา้ท่ีจดัเก็บหรือเรียกเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือรายไดอ่ื้น ละเลย
ไม่จดัเก็บหรือไม่เร่งรัดเรียกเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือรายไดอ่ื้นนั้น ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย
หรือระเบียบท่ีใชบ้งัคบักบัหน่วยรับตรวจก าหนด ตอ้งรับโทษปรับทางปกครองชั้นท่ี ๒  

ขอ้ ๓๔ ถา้เจา้หนา้ท่ีผูก้ระท าความผิดหรือมีส่วนร่วมในการกระท าความผิดในส่วนน้ีเป็น
ผูบ้งัคบับญัชา ตอ้งรับโทษปรับทางปกครองชั้นท่ี ๓  

ส่วนที ่๕ 
ความผดิเกีย่วกบัเงินยมื  

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

ขอ้ ๓๕ ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ีผูใ้ด มีอ านาจหนา้ท่ีอนุมติัเก่ียวกบัเงินยมืของหน่วยรับตรวจ 
อนุมติัใหย้มืเงินหรือจ่ายเงินยมืโดยไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบ้งัคบักบัหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุ
ใหเ้กิดความเสียหายแก่รัฐ ตอ้งรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นท่ี ๓  

ขอ้ ๓๖ ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หน้าท่ีผูใ้ดมีหน้าท่ีเร่งรัดหรือติดตามทวงคืนเงินยืมของหน่วย
รับตรวจ ตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบ้งัคบักบัหน่วยรับตรวจ ละเลยไม่เร่งรัดหรือติดตามทวงคืนเงินยมื
นั้น ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบ้งัคบักบัหน่วยรับตรวจก าหนด เป็นเหตุใหเ้กิดความ
เสียหายแก่รัฐ ตอ้งรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นท่ี ๒  



ส่วนที ่๖ 
ความผดิเกีย่วกบัการพสัดุ  

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

ขอ้ ๓๗ เจา้หนา้ท่ีผูใ้ดมีหนา้ท่ีด าเนินการจดัซ้ือหรือจดัจา้ง ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี
ตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีใช้บงัคบักบัหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ แบ่งแยกวงเงินจดัซ้ือหรือจดัจา้งเพื่อให้
อ านาจสั่งซ้ือสั่งจา้งหรือวธีิการสั่งซ้ือสั่งจา้งเปล่ียนแปลงไปจากท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายหรือระเบียบดงักล่าว 
เป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่รัฐตอ้งรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นท่ี ๔  

ขอ้ ๓๘ เจา้หนา้ท่ีผูใ้ดมีหนา้ท่ีด าเนินการจดัซ้ือท่ีดิน และหรือส่ิงก่อสร้าง ปฏิบติัหรือละเวน้การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบ้งัคบักบัหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่
รัฐตอ้งรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นท่ี ๔  

ขอ้ ๓๙ เจา้หนา้ท่ีผูใ้ดมีหนา้ท่ีก าหนดราคากลาง ก าหนดคุณสมบติัผูเ้ขา้เสนอราคา จดัท า
รายละเอียดหรือคุณลกัษณะเฉพาะ ในการประกวดราคาหรือสอบราคาจดัซ้ือหรือจดัจา้ง ปฏิบติัหรือละเวน้
การปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบ้งัคบักบัหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ ซ่ึงมีผลเป็นการกีดกนั
หรือเอ้ือประโยชน์แก่ผูมี้อาชีพขายหรือรับจา้งรายใดรายหน่ึง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐตอ้งรับ
โทษปรับทางปกครอง ชั้นท่ี ๔  

ขอ้ ๔๐ เจา้หนา้ท่ีผูใ้ดมีหนา้ท่ีปิดประกาศหรือจดัส่งเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคา
จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ละเลยไม่ปิดประกาศหรือจดัส่งเอกสารดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อทราบ
หรือเผยแพร่ข่าวการจดัซ้ือหรือจดัจา้งตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบ้งัคบักบัหน่วยรับตรวจโดยไม่มีเหตุผล
อนัสมควร ตอ้งรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นท่ี ๑  

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหน่ึง เป็นการปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ีตาม
กฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบ้งัคบักบัหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐเจา้หนา้ที่
ผูก้ระท าตอ้งรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นท่ี ๔  

ขอ้ ๔๑ เจา้หน้าท่ีผูใ้ดมีหน้าท่ีพิจารณาผลการประกวดราคา หรือเปิดซองสอบราคา รับ
พิจารณาผูเ้สนอราคาท่ีปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามเง่ือนไข โดยรู้หรือควรจะรู้ขอ้เท็จจริงดงักล่าว เป็นเหตุใหเ้กิด
ความเสียหายแก่รัฐตอ้งรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นท่ี ๓  

 



ขอ้ ๔๒ เจา้หนา้ท่ีผูใ้ดมีหนา้ท่ีพิจารณาเสนอความเห็นใหซ้ื้อหรือจา้ง ไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติั
หนา้ท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบ้งัคบักบัหน่วยรับตรวจ หรือไม่พิจารณาเสนอใหซ้ื้อหรือจา้ง
ผูเ้สนอราคาต ่าสุด โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ตอ้งรับโทษปรับทาง
ปกครองชั้นท่ี ๓  

ขอ้ ๔๓ เจา้หนา้ท่ีผูใ้ดมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการท าสัญญาซ้ือขายหรือจา้ง ปฏิบติัหรือละเวน้ การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีใช้บงัคบักบัหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่รัฐตอ้งรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นท่ี ๔  

ขอ้ ๔๔ เจา้หนา้ท่ีผูใ้ดมีหนา้ท่ีควบคุมงานหรือตรวจการจา้ง ไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติัหนา้ท่ีไม่
ถูกตอ้งตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบ้งัคบักบัหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ตอ้งรับ
โทษปรับทางปกครอง ชั้นท่ี ๓  

ถา้กรณีเจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีหนา้ท่ีควบคุมงานหรือตรวจการจา้ง ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีตาม
กฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบ้งัคบักบัหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่รัฐตอ้งรับโทษ
ปรับทางปกครอง ชั้นท่ี ๔  

ขอ้ ๔๕ เจา้หนา้ท่ีผูใ้ดมีหนา้ท่ีตรวจรับพสัดุ ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายหรือ
ระเบียบท่ีใชบ้งัคบักบัหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ตอ้งรับโทษปรับทาง
ปกครอง ชั้นท่ี ๔  

ขอ้ ๔๖ เจา้หน้าท่ีผูใ้ดมีหน้าท่ีในการเบิกจ่ายพสัดุ หรือจดัท าบญัชีหรือทะเบียนพสัดุไม่
ปฏิบติัหรือปฏิบติัหนา้ท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบ้งัคบักบัหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุใหเ้กิด
ความเสียหายแก่รัฐตอ้งรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นท่ี ๒  

ขอ้ ๔๗ เจา้หนา้ท่ีผูใ้ดมีหนา้ท่ีในการตรวจสอบพสัดุประจ าปี ไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติัหนา้ท่ีไม่ถูกตอ้ง
ตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบ้งัคบักบัหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่รัฐ ตอ้งรับโทษปรับ
ทางปกครอง ชั้นท่ี ๒  

ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ดมีหนา้ท่ีแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบพสัดุประจ าปีตามกฎหมายหรือระเบียบท่ี
ใช้บงัคบักบัหน่วยรับตรวจ ไม่แต่งตั้งเจา้หน้าท่ีตรวจสอบพสัดุประจ าปี เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่
รัฐ ตอ้งรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นท่ี ๓  



ขอ้ ๔๘ เจา้หนา้ท่ีผูใ้ดมีหนา้ท่ีตามกฎหมายหรือระเบียบวา่ดว้ยยานพาหนะของหน่วยรับตรวจท่ี
ใชบ้งัคบักบัหน่วยรับตรวจ ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายหรือระเบียบดงักล่าวโดยมิชอบ 
เป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่รัฐ ตอ้งรับโทษปรับทางปกครองชั้นท่ี ๒  

ขอ้ ๔๙ ถา้เจา้หน้าท่ีผูก้ระท าความผิดหรือมีส่วนร่วมในการกระท าความผิดในส่วนน้ี เป็น
ผูบ้งัคบับญัชา ตอ้งรับโทษปรับทางปกครองในชั้นท่ีสูงกวา่อตัราโทษปรับทางปกครองตามท่ีก าหนดไว้
ส าหรับความผดินั้นหน่ึงชั้น เวน้แต่ความผดินั้นก าหนดอตัราโทษปรับทางปกครองไวใ้นชั้นท่ี ๔ แลว้  

ส่วนที ่๗ 
ความผดิอืน่  

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

ขอ้ ๕๐ เจา้หนา้ท่ีผูใ้ดมีหนา้ท่ีใชจ่้ายเงินงบประมาณ ไดใ้ชจ่้ายเงินงบประมาณผดิวตัถุประสงค ์ ท่ีตั้ง
ไว ้ โดยปราศจากอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบ้งัคบักบัหน่วยรับตรวจ เป็น
เหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ตอ้งรับโทษปรับทางปกครองชั้นท่ี ๓  

ถ้าเจา้หน้าท่ีผูก้ระท าความผิดหรือมีส่วนร่วมในการกระท าความผิดตามวรรคหน่ึงเป็น
ผูบ้งัคบับญัชา ตอ้งรับโทษปรับทางปกครองชั้นท่ี ๔  

ขอ้ ๕๑ เจา้หนา้ท่ีผูใ้ดมีหนา้ท่ีจดัท าบญัชีหรือเอกสารเพื่อประกอบการบนัทึกบญัชี ปฏิบติัหรือ
ละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบ้งัคบักบัหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุใหเ้กิด
ความเสียหายแก่รัฐ ตอ้งรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นท่ี ๓  

เจา้หนา้ท่ีผูใ้ดมีหนา้ท่ีจดัท าเอกสารเพื่อประกอบการด าเนินงานหรือโครงการใด ปฏิบติัหรือละ
เวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบ้งัคบักบัหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่รัฐ ตอ้งรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นท่ี ๓  

 ถา้เจา้หนา้ท่ีผูก้ระท าความผดิหรือมีส่วนร่วมในการกระท าความผดิตามวรรคหน่ึงหรือวรรค
สอง เป็นผูบ้งัคบับญัชา ตอ้งรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นท่ี ๔  

 



ขอ้ ๕๒ ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ดท าการบริหารการเงินและการคลงัดว้ยความเส่ียงต่อความเสียหายหรือ
เสียประโยชน์ท่ีพึงคาดหมายได ้โดยปราศจากเหตุผลอนัสมควร เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ตอ้งรับ
โทษปรับทางปกครองชั้นท่ี ๔  

ประกาศ ณ วนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2544  

 
( นายปัญญา ตนัติยวรงค ์) 

ประธานกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 

 


