
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

วาดวยวินัยทางงบประมาณและการคลัง 

พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

 

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

โดยที่มาตรา ๑๙  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
บัญญัติใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนดมาตรการเก่ียวกับการควบคุมการเงินของรัฐ  เพ่ือใหระบบการ
ควบคุมการตรวจสอบการเงินแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีวินัย  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕  มาตรา ๑๕ (๑๔) และมาตรา ๑๙  แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน จึงออกระเบียบไว
ดังตอไปน้ี  
 

ขอ ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา “ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยวินัยทางงบประมาณและการ
คลัง  พ.ศ. ๒๕๔๔”  

ขอ ๒  ระเบียบน้ีใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป  

ขอ ๓  ในระเบียบน้ี  
"เงิน" หมายความวา เงินตราที่ชําระหน้ีไดตามกฎหมาย และใหหมายความรวมถึง เอกสารการเงินซึ่งใช

แทนตัวเงิน หรือมีมูลคาเปนเงิน เชน เช็ค ดราฟต ธนาณัติ เปนตน 

“การบริหารการเงินและการคลัง”    หมายความวา การรับ การเบิก การจาย การใชจาย การใชประโยชน 
การเก็บรักษา และการจัดการซึ่งเงิน ทรัพยสิน สิทธิ และผลประโยชนใด ๆ  ของหนวยรับตรวจที่ไดมาจากเงิน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู เงินอุดหนุน เงินบริจาค และเงินชวยเหลือจากแหลงในประเทศ หรือ
ตางประเทศ อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย หรือตามวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ ทั้งน้ี ให
หมายความรวมถึงเงิน ทรัพยสิน สิทธิ และผลประโยชนดังกลาวที่หนวยรับตรวจ มีอํานาจ หรือสิทธิในการใชจาย
หรือใชประโยชนดวย   

“มาตรการเก่ียวกับการควบคุมการเงินของรัฐ” หมายความวา   ขอกําหนดเก่ียวกับการบริหารการเงิน
และการคลังที่ออกตามความในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอกําหนดอื่นใด ซึ่งการฝาฝนเปนความผิดวินัย
ทางงบประมาณและการคลัง และมีโทษปรับทางปกครองตามระเบียบน้ี  

“คณะกรรมการ”  หมายความวา   คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  
“หนวยรับตรวจ”   หมายความวา  
(๑) กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเปน กระทรวง ทบวงหรือกรม 

(๒) หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค  
(๓) หนวยงานของราชการสวนทองถ่ิน  
(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น  
(๕) หนวยงานอื่นของรัฐ  



(๖) หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนหรือกิจการที่ไดรับเงินหรือทรัพยสินลงทุนจากหนวยรับตรวจตาม (๑) 
(๒) (๓) (๔) หรือ (๕)  
 

(๗) หนวยงานอื่นใดหรือกิจการที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายกําหนดใหสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินเปนผูตรวจสอบ  

“เจาหนาที่”    หมายความวา      ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอื่นของหนวยรับ
ตรวจ แตไมรวมถึงขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง  

“ผูบังคับบัญชา”  หมายความวา  เจาหนาที่ของหนวยรับตรวจผูมีอํานาจหนาที่อนุมัติ อนุญาต รับรอง ให
ความเห็นชอบ หรือการกระทําอื่นใดในทํานองเดียวกัน  ซึ่งอาจเปนบุคคลคนเดียวหรือคณะบุคคล ที่ไดกระทําไป
เก่ียวกับเรื่องการรับจาย การเก็บรักษา การตรวจสอบหรือการอื่นใด อันเปนผลตอเงิน ทรัพยสิน สิทธิ และ
ผลประโยชนใด ๆ ของรัฐ  ทั้งน้ี ใหหมายความรวมถึง ผูมีอํานาจหรือผูไดรับมอบอํานาจตามกฎหมายหรือ
ระเบียบดวย  

“ผูสั่งจาย” หมายความวา   ผูมีอํานาจลงนามสั่งจายเงินหรือทรัพยสิน และเจาหนาที่ทั้งหลายท่ีมีสวนรวม
ในการปฏิบัติหนาที่ที่เก่ียวกับการสั่งจายเงินหรือทรัพยสินของหนวยรับตรวจ  

“โทษปรับทางปกครอง”  หมายความวา   โทษปรับโดยการหักเงินเดือนหรือคาจาง หรือการเรียกให
ชําระเงินตามอัตราที่กําหนดไวในระเบียบน้ี  

“เงินเดือน”    หมายความวา เงินที่จายใหแกเจาหนาที่เปนรายเดือนหรือคํานวณรวมเปนรายเดือนได โดย
มีอัตรากําหนดไวแนนอนในบัญชีอัตราเงินเดือนและคาจาง หรือกําหนดไวในเอกสารสําคัญอื่นใด แตทั้งน้ี ไม
รวมถึงเงินอื่นที่จายควบกับเงินเดือนหรือคาจาง  

“ความเสียหายแกรัฐ” หมายความวา ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรัฐหรือหนวยงานของรัฐ เน่ืองจากการฝา
ฝนมาตรการเก่ียวกับการควบคุมการเงินของรัฐ ไมวาจะสามารถคํานวณความเสียหายน้ันเปนตัวเงินไดหรือไมก็
ตาม  

“ระเบียบ” หมายความวา ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยวินัยทางงบประมาณและการ
คลัง 

ขอ ๔  ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน เปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี และใหคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินมีอํานาจตีความและวินิจฉัยช้ีขาดปญหาที่เกิดจากการบังคับใชระเบียบน้ี   
 

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

สวนท่ี ๑ 

การบังคับใช 
--------------------------------------- 

 

ขอ ๕ เจาหนาที่ผูใดจงใจฝาฝนมาตรการเก่ียวกับการควบคุมการเงินของรัฐ ตามที่กําหนดในหมวด ๒ น้ี 
ถือวากระทําความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ตองรับโทษปรับทางปกครองตามระเบียบน้ี  

ขอ ๖  เจาหนาที่ตองรับผิดทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง ตอเมื่อไดกระทําการในเวลาที่ระเบียบน้ี
ใชบังคับและเปนการกระทําอันระเบียบน้ีกําหนดเปนความผิด และกําหนดโทษไว  



 

ขอ ๗ ถาระเบียบที่ใชในขณะกระทําความผิดแตกตางกับระเบียบที่ใชบังคับในภายหลังการกระทํา
ความผิดใหใชระเบียบในสวนที่เปนคุณแกเจาหนาที่ผูกระทําความผิดไมวาในทางใด เวนแตกรณีที่คณะกรรมการ
ไดมีคําวินิจฉัยช้ีขาดแลว  

ในกรณีที่มีระเบียบออกใชบังคับในภายหลังกําหนดวาการกระทําเชนน้ันไมเปนความผิดตอไป ให
เจาหนาที่ผูไดกระทําการน้ันพนจากการเปนผูกระทําความผิดตามระเบียบน้ี และถาคณะกรรมการไดมีคําวินิจฉัยช้ี
ขาดใหลงโทษแลว ก็ใหถือวาเจาหนาที่ผูน้ันไมเคยตองคําวินิจฉัยวาไดกระทําความผิดน้ัน ถาไดรับโทษอยูก็ให
การลงโทษน้ันสิ้นสุดลง  

ในกรณีที่คณะกรรมการไดมีคําวินิจฉัยช้ีขาดแลว  แตผูกระทําความผิดยังไมไดรับโทษหรือกําลังรับโทษ 
และโทษที่กําหนดตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ หนักกวาโทษตามระเบียบที่ออกใชบังคับในภายหลัง เมื่อ
สํานวนความปรากฏแกคณะกรรมการหรือเมื่อคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบสํานวน หรือเจาหนาที่ผูกระทําความผิดไดรายงานหรือรองขอแลวแตกรณี ใหคณะกรรมการกําหนด
โทษเสียใหมตามระเบียบที่ออกใชบังคับในภายหลังน้ัน  

ในกรณีที่คณะกรรมการจะกําหนดโทษใหมตามความในวรรคสาม ถาปรากฏวาเจาหนาที่ ผูกระทํา
ความผิดไดรับโทษมาบางแลว เมื่อไดคํานึงถึงโทษตามระเบียบที่ออกใชบังคับในภายหลัง หากเห็นเปนการ
สมควร คณะกรรมการจะกําหนดโทษนอยกวาโทษขั้นตํ่าที่ระเบียบที่ออกใชบังคับในภายหลังกําหนดไวถาหากมี
ก็ได หรือถาเห็นวาโทษที่เจาหนาที่ผูกระทําความผิดไดรับมาแลวเปนการเพียงพอ คณะกรรมการจะใหการลงโทษ
สิ้นสุดลงเพียงน้ันก็ได  

ขอ ๘  เจาหนาที่ผูใดกระทําความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังตามระเบียบน้ี และเปนความผิด
ตามกฎหมายอ่ืนดวย แมเจาหนาที่ผูน้ันจะไดรับโทษตามกฎหมายอื่นแลว ก็ยังคงตองรับโทษในการกระทําน้ัน
ตามระเบียบน้ีดวย    
 

สวนท่ี ๒ 

โทษปรับทางปกครอง 

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

ขอ ๙  ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง มีอัตราโทษปรับทางปกครอง ๔ ช้ัน ดังตอไปน้ี  
 

(๑)  โทษช้ันที่ ๑ โทษปรับไมเกินเงินเดือน                     ๑    เดือน  
 

(๒)  โทษช้ันที่ ๒ โทษปรับเทากับเงินเดือนต้ังแต              ๒    เดือน ถึง    ๔    เดือน  
 

(๓)  โทษช้ันที่ ๓ โทษปรับเทากับเงินเดือนต้ังแต              ๕    เดือน ถึง    ๘    เดือน  
 

(๔)  โทษช้ันที่ ๔ โทษปรับเทากับเงินเดือนต้ังแต              ๙    เดือน ถึง  ๑๒    เดือน  
 



ขอ ๑๐  เจาหนาที่ผูใดตองรับโทษปรับทางปกครองในช้ันใดใหหักเงินจากเงินเดือนหรือหักเงินเทากับ
จํานวนเงินเดือนที่เจาหนาที่ผูกระทําความผิดจะพึงไดรับในเวลาที่กระทําความผิดเปนคาปรับตามคําวินิจฉัยช้ีขาด
ของคณะกรรมการ  

เจาหนาที่ผูกระทําความผิดที่ตองรับโทษปรับทางปกครองจะชําระคาปรับเปนระยะเวลากี่เดือน   และ
เดือนละจํานวนเทาใด หรือเรียกใหชําระเงินอยางไรน้ัน ใหเปนไปตามเง่ือนไขและหลักเกณฑที่กําหนดไวในคํา
วินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการ  

ใหหนวยรับตรวจซึ่งเจาหนาที่ผูตองรับโทษปรับทางปกครองอยูในสังกัด หรือปฏิบัติงานอยูมีหนาที่
ดําเนินการหักเงินเดือนใหเปนไปตามคําวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการ และเงินที่หักแตละเดือนใหนําสงเปน
รายไดแผนดิน ภายในระยะเวลาหาวันทําการนับต้ังแตวันท่ีหักเงินเดือนน้ัน   แลวสงสําเนาหลักฐานการ
ดําเนินการใหคณะกรรมการทราบทุกครั้ง  

ขอ ๑๑  กรณีที่เจาหนาที่ผูตองรับโทษปรับทางปกครองพนจากสถานะเจาหนาที่ อันไมอาจดําเนินการ
ตามขอ ๑๐ ได ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ผูน้ันชําระเงินคาปรับ และใหนําความใน
มาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม  

ขอ ๑๒  โทษปรับทางปกครองโดยการหักเงินเดือนหรือการเรียกใหชําระเงินจะเปนจํานวนเทาใด 
เพียงใด หรืออยางไรน้ัน ใหคํานึงถึงระดับความรับผิดชอบของตําแหนงของเจาหนาที่ผูกระทําความผิด 
ความสําคัญของมาตรการเก่ียวกับการควบคุมการเงินของรัฐที่มีการฝาฝน ความเสียหายที่เกิดขึ้นแกรัฐ และเจตนา
ของเจาหนาที่ผูกระทําความผิด ตลอดจนรายได ฐานะ ครอบครัว ของเจาหนาที่ผูกระทําความผิด และพฤติการณ
แหงกรณีประกอบดวย  

ขอ ๑๓  หากการกระทําใดอันเปนกรรมเดียว เปนความผิดตามระเบียบน้ีหลายขอใหใชระเบียบขอที่มี
โทษปรับทางปกครองชั้นสูงสุด ลงโทษแกผูกระทําความผิด  

กรณีมีการกระทําใดอันเปนความผิดหลายกรรมตางกัน ใหผูกระทําความผิดรับโทษปรับทางปกครอง
ตามระเบียบขอที่กําหนดวาการกระทําน้ันเปนความผิดทุกขอ 

โทษปรับทางปกครองตามระเบียบน้ีเปนอันระงับไป  เน่ืองจากเหตุเจาหนาที่ผูกระทําความผิดถึงแก
ความตาย  
  

สวนท่ี ๓ 

การรอการลงโทษปรับทางปกครองและการเพ่ิมโทษปรับทางปกครอง 

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

ขอ ๑๔  ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังที่อาจรอการลงโทษปรับทางปกครองไดตองเปน
ความผิดที่มีอัตราโทษช้ันท่ี ๑ หรือช้ันที่ ๒ และผูกระทําความผิดน้ันเปนเจาหนาท่ีที่อยูในระหวางทดลองปฏิบัติ
ราชการ หรือยายมาปฏิบัติงานในหนาที่ใหมไดไมเกินหกเดือน หรือเปนผูยังไมบรรลุนิติภาวะ และไมเคยกระทํา
ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ตามระเบียบน้ีมากอน  

ภายในระยะเวลาสองปนับแตคณะกรรมการสั่งใหรอการลงโทษปรับทางปกครอง ถาไดกระทําความผิด
ตามระเบียบน้ีอีก ใหนําโทษที่รอไวมารวมกับโทษที่จะลงในครั้งหลังดวย  
 



ถาหากปรากฏวาไมมีการกระทําความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังอีก ภายในระยะเวลาตาม
วรรคสอง  ใหเจาหนาที่ผูกระทําความผิดพนจากโทษที่ไดสั่งใหรอการลงโทษปรับทางปกครองไวน้ัน  

ขอ ๑๕  เจาหนาที่ผูใดตองคําวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการใหรับโทษปรับทางปกครอง ถาไดกระทํา
ความผิดตามระเบียบน้ีอีกในระหวางที่ยังจะตองรับโทษอยูก็ดี หรือภายในระยะเวลาหาปนับแตวันมีคําวินิจฉัยช้ี
ขาดของคณะกรรมการ คณะกรรมการอาจมีคําวินิจฉัยลงโทษครั้งหลังโดยเพ่ิมโทษที่จะลงแกผูน้ันหน่ึงในสาม
สวนของโทษที่คณะกรรมการกําหนด สําหรับความผิดครั้งหลังก็ได  

ขอ ๑๖  ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ที่ไดกระทําในระหวางทดลองปฏิบัติราชการ หรือ
ขณะยายมาปฏิบัติงานในหนาที่ใหมไดไมเกินหกเดือน หรือเปนผูยังไมบรรลุนิติภาวะ คณะกรรมการอาจไมถือ
เปนความผิดเพ่ือการเพิ่มโทษปรับทางปกครองตามความในสวนน้ีก็ได  
 

สวนท่ี ๔ 

เหตุยกเวนโทษปรับทางปกครองและอายุความ 

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

ขอ ๑๗  เจาหนาที่ผูใดกระทําความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังตามระเบียบน้ีเพราะตองปฏิบัติ
ตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา หากปรากฏพยานหลักฐานพิสูจนไดวาเจาหนาที่ผูน้ันไดโตแยงหรือคัดคานคําสั่งน้ัน
ไวแลว คณะกรรมการอาจยกเวนโทษปรับทางปกครองแกเจาหนาที่ผูกระทําความผิดน้ันก็ได  

กรณีตามวรรคหน่ึงใหถือวาผูบังคับบัญชาที่สั่งการเปนผูกระทําความผิดวินัยทางงบประมาณและการ
คลัง ตองรับโทษปรับทางปกครองตามท่ีกําหนดไวในระเบียบน้ี  

ขอ ๑๘  ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ถามิไดดําเนินกระบวนพิจารณา ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังกับผูกระทําความผิด
ภายในกําหนดระยะเวลาหาปนับแตวันกระทําความผิด เปนอันขาดอายุความ    
 

หมวด ๒ 

ความผิดทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง 

สวนท่ี ๑ 

ความผิดเก่ียวกับการรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการนําเงินสง 

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

ขอ ๑๙  เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่จัดเก็บเงินหรือรับชําระเงิน  ไดรับชําระเงินแลวไมทําหลักฐานการรับเงิน
หรือไมออกหลักฐานหรือใบเสร็จรับเงินใหแกผูชําระเงิน  เวนแตเปนกรณีที่มีขอยกเวนตามกฎหมายหรือระเบียบ
ที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจ ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๑  

ขอ ๒๐  เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่เก็บรักษาเงิน  ไดรับมอบเงินเพ่ือเก็บรักษา  แตไมนําเงินเขาฝากหรือเก็บ
รักษาในธนาคารหรือสถานที่ซึ่งเปนที่เก็บรักษาเงินของหนวยรับตรวจตามจํานวนและภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย
หรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจกําหนด ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๑  
 



ขอ ๒๑  เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่นําเงินสง ไมนําเงินที่อยูในความรับผิดชอบสงหรือฝากคลัง หรือหนวย
รับตรวจ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจกําหนด ตองรับโทษปรับทาง
ปกครอง ช้ันที่ ๑  

ถาการกระทําตามวรรคหน่ึงเปนการกระทําตอเงินรายไดแผนดิน หรือเงินเบิกเกินสงคืน  เจาหนาที่
ผูกระทําตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๒  

 ขอ ๒๒ ถาเจาหนาที่ผูกระทําความผิดหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดตามขอ ๑๙ ขอ ๒๐ หรือ 
ขอ ๒๑ วรรคหน่ึง เปนผูบังคับบัญชา ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๒ และถาเปนกรณีตามขอ ๒๑ วรรค
สอง ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๓  

ขอ ๒๓ ถาการกระทําความผิดตามขอ ๑๙ ขอ ๒๐ หรือ ขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง เปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
แกรัฐ เจาหนาที่ผูกระทําตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๒ และถาเปนกรณีตามขอ ๒๑ วรรคสอง เจาหนาที่
ผูกระทําตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๓  

ถาเจาหนาที่ผูกระทําความผิด หรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเปนผูบังคับบัญชา 
ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๓ และถาเปนกรณีตามขอ ๒๑ วรรคสอง ตองรบัโทษปรบัทางปกครอง ช้ันที่ ๔  
 

สวนท่ี ๒ 

ความผิดเก่ียวกับการเบิกเงิน  และการจายเงิน 

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

ขอ ๒๔  เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่เบิกเงินหรือจายเงิน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือ
ระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๓  

ขอ ๒๕  เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่จายเงิน จายเงินน้ันโดยไมมีหลักฐานการจายเงินตามกฎหมายหรือ
ระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจ หรือทําหลักฐานการจายเงินเปนเท็จ ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๓  

ขอ ๒๖  เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่เบิกเงิน ทําหลักฐานการเบิกเงินเปนเท็จ ตองรับโทษปรับทางปกครอง 
ช้ันที่ ๓  

ขอ ๒๗  ถาการกระทําความผิดตามขอ ๒๔ ขอ  ๒๕หรือ ขอ ๒๖ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  
เจาหนาที่ผูกระทําตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๔  

ถาเจาหนาที่ผูกระทําความผิดหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดในสวนน้ีเปนผูสั่งจาย หรือ
ผูบังคับบัญชา ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๔    
 

สวนท่ี ๓ 

ความผิดเก่ียวกับการบริหารงบประมาณและการกอหน้ีผูกพัน 

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

ขอ ๒๘  เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่จัดการเก่ียวกับเงินงบประมาณ กระทําการจายเงิน หรือกอหน้ีผูกพัน
กอนที่จะไดรับอนุมัติเงินประจํางวด หรือจายเงิน หรือกอหน้ีผูกพันโดยไมมีงบประมาณกําหนดไวในรายการน้ัน 
ๆ  และเปนการกระทําโดยปราศจากอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวย
รับตรวจ  ตองรับโทษปรับทางปกครองช้ันที่ ๓  



 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  เจาหนาที่ผูกระทําตองรับโทษ
ปรับทางปกครองช้ันที่ ๔ 

กรณีตามวรรคหน่ึง หากปรากฏในภายหลังวาไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหกระทําไดตามกฎหมายหรือ
ระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจ คณะกรรมการอาจยกเวนโทษปรับทางปกครองแกเจาหนาที่ผูกระทํา
ความผิดน้ันก็ได  

ขอ ๒๙ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่จัดการเก่ียวกับเงินงบประมาณ ละเลยไมเรงรัดจัดการหรือดําเนินการตาม
แผนงาน งานหรือโครงการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไว โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เปนเหตุให
เกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๓  

ขอ ๓๐ ถาเจาหนาที่ผูกระทําความผิดหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดในสวนน้ี  เปนผูสั่งจายหรือ
ผูบังคับบัญชา ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๔  
 
   

สวนท่ี ๔ 

ความผิดเก่ียวกับการจัดเก็บรายได 
--------------------------------------- 

ขอ ๓๑  เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่คํานวณภาษีอากร  คาธรรมเนียม  หรือรายไดอื่น  เพ่ือเรียกเก็บ  คํานวณ
ตัวเลขไมถูกตองตามหลักเกณฑหรือความเปนจริง  เพ่ือใหผูมีหนาที่เสียภาษีอากร คาธรรมเนียม  หรือรายไดอื่น
น้ัน   มิตองเสียหรือเสียนอยกวาจํานวนที่จะตองเสีย  ตองรับโทษปรับทางปกครองช้ันที่ ๒  

ขอ ๓๒  เจาหนาที่ผูใด  มีหนาที่ประเมินทุนทรัพยหรือรายได  เพ่ือการจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียม  
หรือรายไดอื่น  ประเมินทุนทรัพยหรือรายไดน้ัน  ตํ่ากวาความเปนจริงโดยชัดแจง  เพ่ือใหผูมีหนาที่เสียภาษีอากร  
คาธรรมเนียม  หรือรายไดอื่นน้ัน   มิตองเสียหรือเสียนอยกวาจํานวนที่จะตองเสีย  ตองรับโทษปรบัทางปกครอง
ช้ันที่ ๒  

ขอ ๓๓  เจาหนาที่ผูใด  มีหนาที่จัดเก็บหรือเรียกเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียม  หรือรายไดอื่น  ละเลยไม
จัดเก็บหรือไมเรงรัดเรียกเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียม  หรือรายไดอื่นน้ัน  ภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือ
ระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจกําหนด  ตองรับโทษปรับทางปกครองช้ันที่ ๒  

ขอ ๓๔ ถาเจาหนาที่ผูกระทําความผิดหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดในสวนน้ีเปนผูบังคับบัญชา  
ตองรับโทษปรับทางปกครองช้ันที่ ๓  
   

สวนท่ี ๕ 

ความผิดเก่ียวกับเงินยืม 

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

ขอ ๓๕ ผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูใด มีอํานาจหนาที่อนุมัติเก่ียวกับเงินยืมของหนวยรับตรวจ อนุมัติ
ใหยืมเงินหรือจายเงินยืมโดยไมถูกตองตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจ เปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๓  
 



 

ขอ ๓๖ ผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูใดมีหนาที่เรงรัดหรือติดตามทวงคืนเงินยืมของหนวยรับตรวจ 
ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจ ละเลยไมเรงรัดหรือติดตามทวงคืนเงินยืมน้ัน ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจกําหนด เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับ
โทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๒  
 

สวนท่ี ๖ 

ความผิดเก่ียวกับการพัสดุ 
------------------------------------------- 

 

ขอ ๓๗ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่ดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจาง ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ แบงแยกวงเงินจัดซื้อหรือจัดจางเพ่ือใหอํานาจสั่งซื้อ
สั่งจางหรือวิธีการสั่งซื้อสั่งจางเปล่ียนแปลงไปจากท่ีกําหนดไวในกฎหมายหรือระเบียบดังกลาว เปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกรัฐตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๔  

ขอ ๓๘ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่ดําเนินการจัดซื้อที่ดิน และหรือสิ่งกอสราง ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐตองรับ
โทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๔  

ขอ ๓๙ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่กําหนดราคากลาง  กําหนดคุณสมบัติผูเขาเสนอราคา  จัดทํารายละเอียด
หรือคุณลักษณะเฉพาะ ในการประกวดราคาหรือสอบราคาจัดซื้อหรือจัดจาง  ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ ซึ่งมีผลเปนการกีดกันหรือเอื้อประโยชนแกผูมี
อาชีพขายหรือรับจางรายใดรายหน่ึง เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๔  

ขอ ๔๐ เจาหนาท่ีผูใดมีหนาที่ปดประกาศหรือจัดสงเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาจัดซื้อหรือจัด
จาง ละเลยไมปดประกาศหรือจัดสงเอกสารดังกลาวใหแกบุคคลหรือหนวยงานอื่นเพ่ือทราบหรือเผยแพรขาวการ
จัดซื้อหรือจัดจางตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ตองรับโทษ
ปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๑  

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง เปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือ
ระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐเจาหนาที่ผูกระทําตองรับโทษ
ปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๔  

ขอ ๔๑ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่พิจารณาผลการประกวดราคา หรือเปดซองสอบราคา รับพิจารณาผูเสนอ
ราคาที่ปฏิบัติไมถูกตองตามเง่ือนไข โดยรูหรือควรจะรูขอเท็จจริงดังกลาว  เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐตอง
รับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๓  

ขอ  ๔๒ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นใหซื้อหรือจาง ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ไม
ถูกตองตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจ หรือไมพิจารณาเสนอใหซื้อหรือจางผูเสนอราคา
ตํ่าสุด โดยไมมีเหตุผลอันสมควร เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครองช้ันที่ ๓  
 



ขอ ๔๓ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่เก่ียวกับการทําสัญญาซื้อขายหรือจาง ปฏิบัติหรือละเวน การปฏิบัติหนาที่
ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐตองรับโทษ
ปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๔  

ขอ ๔๔ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่ควบคุมงานหรือตรวจการจาง ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ไมถูกตองตาม
กฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทาง
ปกครอง ช้ันที่ ๓  

ถากรณีเจาหนาที่ซึ่งมีหนาที่ควบคุมงานหรือตรวจการจาง ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐตองรับโทษปรับ
ทางปกครอง ช้ันที่ ๔  

ขอ ๔๕ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่ตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือ
ระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครอง 
ช้ันที่ ๔  

ขอ ๔๖ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่ในการเบิกจายพัสดุ หรือจัดทําบัญชีหรือทะเบียนพัสดุไมปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติหนาที่ไมถูกตองตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ
ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๒  

ขอ ๔๗ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่ในการตรวจสอบพัสดุประจําป ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ไมถูกตองตาม
กฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทาง
ปกครอง ช้ันที่ ๒  

ผูบังคับบัญชาผูใดมีหนาที่แตงต้ังเจาหนาที่ตรวจสอบพัสดุประจําปตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับ
กับหนวยรับตรวจ ไมแตงต้ังเจาหนาที่ตรวจสอบพัสดุประจําป เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษ
ปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๓  

ขอ ๔๘ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่ตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยยานพาหนะของหนวยรับตรวจที่ใช
บังคับกับหนวยรับตรวจ ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือระเบียบดังกลาวโดยมิชอบ เปนเหตุ
ใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครองช้ันที่ ๒  

ขอ ๔๙ ถาเจาหนาที่ผูกระทําความผิดหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดในสวนน้ี  เปนผูบังคับบัญชา 
ตองรับโทษปรับทางปกครองในช้ันที่สูงกวาอัตราโทษปรับทางปกครองตามที่กําหนดไวสําหรับความผิดน้ันหน่ึง
ช้ัน เวนแตความผิดน้ันกําหนดอัตราโทษปรับทางปกครองไวในช้ันที่ ๔ แลว   
 

สวนท่ี ๗ 

ความผิดอ่ืน 

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

ขอ ๕๐ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่ใชจายเงินงบประมาณ ไดใชจายเงินงบประมาณผิดวัตถุประสงค ที่ต้ังไว 
โดยปราศจากอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจ เปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครองช้ันที่ ๓  
 



ถาเจาหนาที่ผูกระทําความผิดหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเปนผูบังคับบัญชา 
ตองรับโทษปรับทางปกครองช้ันที่ ๔  

ขอ ๕๑ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่จัดทําบัญชีหรือเอกสารเพ่ือประกอบการบันทึกบัญชี ปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
แกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๓  

เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่จัดทําเอกสารเพ่ือประกอบการดําเนินงานหรือโครงการใด ปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ 
ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๓  

 ถาเจาหนาที่ผูกระทําความผิดหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง เปน
ผูบังคับบัญชา ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๔  

ขอ ๕๒ ผูบังคับบัญชาผูใดทําการบริหารการเงินและการคลังดวยความเสี่ยงตอความเสียหายหรือเสีย
ประโยชนที่พึงคาดหมายได โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับ
ทางปกครองช้ันที่ ๔  
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 9  สิงหาคม  พ.ศ. 2544    
 
   

( นายปญญา   ตันติยวรงค ) 

         ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
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