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หมวด ๒ ความผิดทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง 

  สวนท่ี ๑  ความผิดเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสง 

  สวนท่ี ๒  ความผิดเกี่ยวกับการเบิกเงิน และการจายเงิน 

  สวนท่ี ๓  ความผิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการกอหนี้ผูกพนั 

  สวนท่ี ๔  ความผิดเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได 

  สวนท่ี ๕  ความผิดเกี่ยวกับเงินยืม 

  สวนท่ี ๖  ความผิดเกี่ยวกับการพัสดุ 

  สวนท่ี ๗  ความผิดอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ 
วาดวยวินยัทางงบประมาณและการคลัง 

พ.ศ.  ๒๕๔๔  

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

โดยท่ีมาตรา ๑๙  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนดมาตรการเก่ียวกับการควบคุมการเงินของรัฐ  เพื่อใหระบบการควบคุมการตรวจสอบ
การเงินแผนดนิเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีวินัย  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕  มาตรา ๑๕ (๑๔) และมาตรา ๑๙  แหงพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้  

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยวนิัยทางงบประมาณและการคลัง  พ.ศ. 
๒๕๔๔”  

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป  

ขอ ๓  ในระเบียบนี้  

"เงิน" หมายความวา เงินตราท่ีชําระหนี้ไดตามกฎหมาย และใหหมายความรวมถึง เอกสารการเงินซ่ึงใชแทนตัวเงิน 
หรือมีมูลคาเปนเงิน เชน เช็ค ดราฟต ธนาณัติ เปนตน  

“การบริหารการเงินและการคลัง” หมายความวา การรับ การเบิก การจาย การใชจาย การใชประโยชน การ
เก็บรักษา และการจัดการซ่ึงเงิน ทรัพยสิน สิทธิ และผลประโยชนใด ๆ  ของหนวยรับตรวจท่ีไดมาจากเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ เงินกู เงินอุดหนุน เงินบริจาค และเงินชวยเหลือจากแหลงในประเทศ หรือตางประเทศ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หนาท่ีตามกฎหมาย หรือตามวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ ท้ังนี้ ใหหมายความรวมถึงเงิน ทรัพยสิน สิทธิ และผลประโยชน
ดังกลาวท่ีหนวยรับตรวจ มีอํานาจ หรือสิทธิในการใชจายหรือใชประโยชนดวย  

 



“มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ” หมายความวา  ขอกําหนดเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
และการคลังท่ีออกตามความในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอกําหนดอ่ืนใด ซ่ึงการฝาฝนเปนความผิดวนิัยทาง
งบประมาณและการคลัง และมีโทษปรับทางปกครองตามระเบียบนี ้ 

“คณะกรรมการ” หมายความวา   คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  

“หนวยรับตรวจ” หมายความวา  

(๑) กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเปน กระทรวง ทบวงหรือกรม  

(๒) หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค  

(๓) หนวยงานของราชการสวนทองถ่ิน  

(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอ่ืน  

(๕) หนวยงานอ่ืนของรัฐ  

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

(๗) หนวยงานอ่ืนใดหรือกิจการท่ีไดรับเงินอุดหนนุจากรัฐท่ีมีกฎหมายกาํหนดใหสํานกังานการตรวจเงิน
แผนดินเปนผูตรวจสอบ  

“เจาหนาท่ี”    หมายความวา      ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอ่ืนของหนวยรับตรวจ 
แตไมรวมถึงขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง  

“ผูบังคับบัญชา”  หมายความวา  เจาหนาท่ีของหนวยรับตรวจผูมีอํานาจหนาท่ีอนุมัติ อนุญาต รับรอง ให
ความเห็นชอบ หรือการกระทําอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน  ซ่ึงอาจเปนบุคคลคนเดียวหรือคณะบุคคล ท่ีไดกระทําไปเกี่ยวกับ
เร่ืองการรับจาย การเก็บรักษา การตรวจสอบหรือการอ่ืนใด อันเปนผลตอเงิน ทรัพยสิน สิทธิ และผลประโยชนใด ๆ ของรัฐ 
ท้ังนี้ ใหหมายความรวมถึง ผูมีอํานาจหรือผูไดรับมอบอํานาจตามกฎหมายหรือระเบียบดวย  

“ผูส่ังจาย” หมายความวา   ผูมีอํานาจลงนามส่ังจายเงินหรือทรัพยสิน และเจาหนาท่ีท้ังหลายท่ีมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติหนาท่ีท่ีเกี่ยวกับการส่ังจายเงินหรือทรัพยสินของหนวยรับตรวจ  

“โทษปรับทางปกครอง” หมายความวา   โทษปรับโดยการหักเงินเดือนหรือคาจาง หรือการเรียกใหชําระเงิน



ตามอัตราท่ีกําหนดไวในระเบียบนี ้ 

“เงินเดอืน”  หมายความวา เงินท่ีจายใหแกเจาหนาท่ีเปนรายเดือนหรือคํานวณรวมเปนรายเดือนได โดยมี
อัตรากําหนดไวแนนอนในบัญชีอัตราเงินเดอืนและคาจาง หรือกาํหนดไวในเอกสารสําคัญอ่ืนใด แตท้ังนี้ ไมรวมถึงเงินอ่ืนท่ีจาย
ควบกับเงินเดอืนหรือคาจาง  

“ความเสียหายแกรัฐ” หมายความวา ความเสียหายท่ีเกดิข้ึนกับรัฐหรือหนวยงานของรัฐ เนื่องจากการฝาฝน
มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ ไมวาจะสามารถคํานวณความเสียหายนั้นเปนตัวเงินไดหรือไมก็ตาม  

“ระเบียบ” หมายความวา ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยวินัยทางงบประมาณและการคลัง  

ขอ ๔  ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมี
อํานาจตีความและวินิจฉัยช้ีขาดปญหาท่ีเกดิจากการบังคับใชระเบียบนี ้ 

  

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

สวนท่ี ๑ 
การบังคับใช 

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

ขอ ๕ เจาหนาท่ีผูใดจงใจฝาฝนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ ตามท่ีกําหนดในหมวด ๒ นี้ ถือวา
กระทําความผิดวินยัทางงบประมาณและการคลัง ตองรับโทษปรับทางปกครองตามระเบียบนี ้ 

ขอ ๖  เจาหนาท่ีตองรับผิดทางวินยัทางงบประมาณและการคลัง ตอเม่ือไดกระทําการในเวลาท่ีระเบียบนีใ้ชบังคับ
และเปนการกระทําอันระเบียบนี้กําหนดเปนความผิด และกําหนดโทษไว  

ขอ ๗ ถาระเบียบท่ีใชในขณะกระทําความผิดแตกตางกับระเบียบท่ีใชบังคับในภายหลังการกระทําความผิดใหใช
ระเบียบในสวนท่ีเปนคุณแกเจาหนาท่ีผูกระทําความผิดไมวาในทางใด เวนแตกรณีท่ีคณะกรรมการไดมีคําวินจิฉัยช้ีขาดแลว  

ในกรณีท่ีมีระเบียบออกใชบังคับในภายหลังกําหนดวาการกระทําเชนนัน้ไมเปนความผิดตอไป ใหเจาหนาท่ีผูได
กระทําการนั้นพนจากการเปนผูกระทําความผิดตามระเบียบนี้ และถาคณะกรรมการไดมีคําวินิจฉัยช้ีขาดใหลงโทษแลว ก็ให
ถือวาเจาหนาท่ีผูนั้นไมเคยตองคําวินิจฉัยวาไดกระทําความผิดนั้น ถาไดรับโทษอยูก็ใหการลงโทษนั้นส้ินสุดลง  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไดมีคําวินิจฉัยช้ีขาดแลว  แตผูกระทําความผิดยังไมไดรับโทษหรือกําลังรับโทษ และโทษ



ท่ีกําหนดตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ หนักกวาโทษตามระเบียบท่ีออกใชบังคับในภายหลัง เม่ือสํานวนความปรากฏแก
คณะกรรมการหรือเม่ือคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสํานวน หรือเจาหนาท่ีผูกระทําความผิด
ไดรายงานหรือรองขอแลวแตกรณ ีใหคณะกรรมการกําหนดโทษเสียใหมตามระเบียบท่ีออกใชบังคับในภายหลังนั้น  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการจะกาํหนดโทษใหมตามความในวรรคสาม ถาปรากฏวาเจาหนาท่ี ผูกระทําความผิดไดรับ
โทษมาบางแลว เม่ือไดคํานึงถึงโทษตามระเบียบท่ีออกใชบังคับในภายหลัง หากเห็นเปนการสมควร คณะกรรมการจะกําหนด
โทษนอยกวาโทษข้ันตํ่าที่ระเบียบท่ีออกใชบังคับในภายหลังกําหนดไวถาหากมีก็ได หรือถาเห็นวาโทษท่ีเจาหนาท่ีผูกระทํา
ความผิดไดรับมาแลวเปนการเพียงพอ คณะกรรมการจะใหการลงโทษส้ินสุดลงเพียงนั้นก็ได  

ขอ ๘  เจาหนาท่ีผูใดกระทําความผิดวนิัยทางงบประมาณและการคลังตามระเบียบนี ้และเปนความผิดตามกฎหมาย
อ่ืนดวย แมเจาหนาท่ีผูนั้นจะไดรับโทษตามกฎหมายอ่ืนแลว ก็ยังคงตองรับโทษในการกระทํานัน้ตามระเบียบนี้ดวย  

 

สวนท่ี ๒ 
โทษปรับทางปกครอง 

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

ขอ ๙  ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง มีอัตราโทษปรับทางปกครอง ๔ ช้ัน ดังตอไปนี้  

(๑)  โทษช้ันท่ี ๑ โทษปรับไมเกินเงินเดือน           ๑    เดือน  

(๒)  โทษช้ันท่ี ๒ โทษปรับเทากับเงินเดือนต้ังแต    ๒    เดือน ถึง    ๔    เดือน  

(๓)  โทษช้ันท่ี ๓ โทษปรับเทากับเงินเดือนต้ังแต   ๕    เดือน ถึง    ๘    เดือน  

(๔)  โทษช้ันท่ี ๔ โทษปรับเทากับเงินเดือนต้ังแต   ๙    เดือน ถึง  ๑๒    เดือน  

ขอ ๑๐  เจาหนาท่ีผูใดตองรับโทษปรับทางปกครองในช้ันใดใหหกัเงินจากเงินเดือนหรือหักเงินเทากับจาํนวนเงินเดือน
ท่ีเจาหนาท่ีผูกระทําความผิดจะพึงไดรับในเวลาท่ีกระทําความผิดเปนคาปรับตามคําวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการ  

เจาหนาท่ีผูกระทําความผิดท่ีตองรับโทษปรับทางปกครองจะชําระคาปรับเปนระยะเวลากีเ่ดือน   และเดือนละจํานวน
เทาใด หรือเรียกใหชําระเงินอยางไรนั้น ใหเปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในคําวนิิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการ  

ใหหนวยรับตรวจซ่ึงเจาหนาท่ีผูตองรับโทษปรับทางปกครองอยูในสังกัด หรือปฏิบัติงานอยูมีหนาท่ีดําเนนิการหัก
เงินเดือนใหเปนไปตามคําวนิิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการ และเงินท่ีหักแตละเดือนใหนําสงเปนรายไดแผนดิน ภายในระยะเวลา



หาวันทําการนบัต้ังแตวนัท่ีหกัเงินเดือนนัน้   แลวสงสําเนาหลักฐานการดาํเนินการใหคณะกรรมการทราบทุกคร้ัง  

ขอ ๑๑  กรณีท่ีเจาหนาท่ีผูตองรับโทษปรับทางปกครองพนจากสถานะเจาหนาท่ี อันไมอาจดําเนนิการตามขอ ๑๐ ได 
ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําส่ังเรียกใหเจาหนาท่ีผูนัน้ชําระเงินคาปรับ และใหนําความในมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม  

ขอ ๑๒  โทษปรับทางปกครองโดยการหักเงินเดือนหรือการเรียกใหชําระเงินจะเปนจํานวนเทาใด เพียงใด หรือ
อยางไรนั้น ใหคํานึงถึงระดบัความรับผิดชอบของตําแหนงของเจาหนาท่ีผูกระทําความผิด ความสําคัญของมาตรการเกีย่วกบัการ
ควบคุมการเงินของรัฐท่ีมีการฝาฝน ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกรัฐ และเจตนาของเจาหนาท่ีผูกระทําความผิด ตลอดจนรายได ฐานะ
ครอบครัว ของเจาหนาท่ีผูกระทําความผิด และพฤติการณแหงกรณีประกอบดวย  

ขอ ๑๓  หากการกระทําใดอันเปนกรรมเดียว เปนความผิดตามระเบียบนี้หลายขอใหใชระเบียบขอท่ีมีโทษ
ปรับทางปกครองช้ันสูงสุด ลงโทษแกผูกระทําความผิด  

กรณีมีการกระทําใดอันเปนความผิดหลายกรรมตางกัน ใหผูกระทําความผิดรับโทษปรับทางปกครองตาม
ระเบียบขอท่ีกําหนดวาการกระทํานั้นเปนความผิดทุกขอ 

โทษปรับทางปกครองตามระเบียบนี้เปนอันระงับไป  เนื่องจากเหตุเจาหนาท่ีผูกระทําความผิดถึงแกความตาย  

 

สวนท่ี ๓  

การรอการลงโทษปรับทางปกครองและการเพิ่มโทษปรับทางปกครอง  

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

ขอ ๑๔  ความผิดวินยัทางงบประมาณและการคลังท่ีอาจรอการลงโทษปรับทางปกครองไดตองเปนความผิดท่ีมีอัตรา
โทษช้ันท่ี ๑ หรือช้ันท่ี ๒ และผูกระทําความผิดนั้นเปนเจาหนาท่ีท่ีอยูในระหวางทดลองปฏิบัติราชการ หรือยายมาปฏิบัติงานใน
หนาท่ีใหมไดไมเกินหกเดือน หรือเปนผูยังไมบรรลุนิติภาวะ และไมเคยกระทําความผิดวินยัทางงบประมาณและการคลัง ตาม
ระเบียบนีม้ากอน  

ภายในระยะเวลาสองปนับแตคณะกรรมการส่ังใหรอการลงโทษปรับทางปกครอง ถาไดกระทําความผิดตามระเบียบนี้
อีก ใหนําโทษท่ีรอไวมารวมกับโทษท่ีจะลงในคร้ังหลังดวย  

ถาหากปรากฏวาไมมีการกระทําความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังอีก ภายในระยะเวลาตามวรรคสอง  ให



เจาหนาท่ีผูกระทําความผิดพนจากโทษท่ีไดส่ังใหรอการลงโทษปรับทางปกครองไวนั้น  

ขอ ๑๕  เจาหนาท่ีผูใดตองคําวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการใหรับโทษปรับทางปกครอง ถาไดกระทําความผิดตาม
ระเบียบนี้อีกในระหวางท่ียังจะตองรับโทษอยูก็ดี หรือภายในระยะเวลาหาปนับแตวันมีคําวนิิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการ
คณะกรรมการอาจมีคําวินจิฉัยลงโทษคร้ังหลังโดยเพ่ิมโทษท่ีจะลงแกผูนั้นหนึ่งในสามสวนของโทษท่ีคณะกรรมการกําหนด 
สําหรับความผิดคร้ังหลังก็ได  

ขอ ๑๖  ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ท่ีไดกระทําในระหวางทดลองปฏิบัติราชการ หรือขณะ
ยายมาปฏิบัติงานในหนาท่ีใหมไดไมเกินหกเดือน หรือเปนผูยังไมบรรลุนิติภาวะ คณะกรรมการอาจไมถือเปนความผิดเพื่อการ
เพิ่มโทษปรับทางปกครองตามความในสวนนี้ก็ได  

  สวนท่ี ๔  

เหตุยกเวนโทษปรับทางปกครองและอายคุวาม  

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

ขอ ๑๗  เจาหนาท่ีผูใดกระทําความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังตามระเบียบนี้เพราะตองปฏิบัติตามคําส่ัง
ของผูบังคับบัญชา หากปรากฏพยานหลักฐานพิสูจนไดวาเจาหนาท่ีผูนั้นไดโตแยงหรือคัดคานคําส่ังนั้นไวแลว คณะกรรมการอาจ
ยกเวนโทษปรับทางปกครองแกเจาหนาท่ีผูกระทําความผิดนั้นก็ได  

กรณตีามวรรคหน่ึงใหถือวาผูบังคับบัญชาท่ีส่ังการเปนผูกระทําความผิดวินยัทางงบประมาณและการคลัง ตองรับ
โทษปรับทางปกครองตามท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้  

ขอ ๑๘  ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ถามิไดดําเนินกระบวนพิจารณา ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยวิธีพจิารณาความผิดวินยัทางงบประมาณและการคลังกับผูกระทําความผิดภายในกําหนดระยะเวลาหาป
นับแตวันกระทําความผิด เปนอันขาดอายุความ  

 

 

 

 



หมวด ๒ 
ความผดิทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง  

สวนท่ี ๑ 
ความผดิเก่ียวกับการรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการนาํเงินสง  

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

ขอ ๑๙  เจาหนาท่ีผูใดมีหนาท่ีจัดเกบ็เงินหรือรับชําระเงิน  ไดรับชําระเงินแลวไมทําหลักฐานการรับเงินหรือไมออก
หลักฐานหรือใบเสร็จรับเงินใหแกผูชําระเงิน  เวนแตเปนกรณท่ีีมีขอยกเวนตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบังคับกับหนวยรับตรวจ 
ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันท่ี ๑  

ขอ ๒๐  เจาหนาท่ีผูใดมีหนาท่ีเก็บรักษาเงิน  ไดรับมอบเงินเพื่อเก็บรักษา  แตไมนําเงินเขาฝากหรือเก็บรักษาใน
ธนาคารหรือสถานท่ีซ่ึงเปนท่ีเก็บรักษาเงินของหนวยรับตรวจตามจํานวนและภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบท่ีใช
บังคับกับหนวยรับตรวจกําหนด ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันท่ี ๑  

ขอ ๒๑  เจาหนาท่ีผูใดมีหนาท่ีนําเงินสง ไมนําเงินท่ีอยูในความรับผิดชอบสงหรือฝากคลัง หรือหนวยรับตรวจ
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบังคับกับหนวยรับตรวจกําหนด ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันท่ี ๑  

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําตอเงินรายไดแผนดิน หรือเงินเบิกเกินสงคืน  เจาหนาท่ีผูกระทําตอง
รับโทษปรับทางปกครอง ช้ันท่ี ๒  

 ขอ ๒๒ ถาเจาหนาท่ีผูกระทําความผิดหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดตามขอ ๑๙ ขอ ๒๐ หรือ ขอ ๒๑ วรรค
หนึ่ง เปนผูบังคับบัญชา ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันท่ี ๒ และถาเปนกรณีตามขอ ๒๑ วรรคสอง ตองรับโทษปรับทาง
ปกครอง ช้ันท่ี ๓  

ขอ ๒๓ ถาการกระทําความผิดตามขอ ๑๙ ขอ ๒๐ หรือ ขอ ๒๑ วรรคหน่ึง เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ
เจาหนาท่ีผูกระทําตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันท่ี ๒ และถาเปนกรณีตามขอ ๒๑ วรรคสอง เจาหนาท่ีผูกระทําตองรับโทษ
ปรับทางปกครอง ช้ันท่ี ๓  

ถาเจาหนาท่ีผูกระทําความผิด หรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเปนผูบังคับบัญชา ตองรับโทษ
ปรับทางปกครอง ช้ันท่ี ๓ และถาเปนกรณีตามขอ ๒๑ วรรคสอง ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันท่ี ๔  

 



สวนท่ี ๒ 
ความผดิเก่ียวกับการเบิกเงิน  และการจายเงิน  

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

ขอ ๒๔  เจาหนาท่ีผูใดมีหนาท่ีเบิกเงินหรือจายเงิน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายหรือระเบียบท่ี
ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันท่ี ๓  

ขอ ๒๕  เจาหนาท่ีผูใดมีหนาท่ีจายเงิน จายเงินนั้นโดยไมมีหลักฐานการจายเงินตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบังคับกับ
หนวยรับตรวจ หรือทําหลักฐานการจายเงินเปนเท็จ ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันท่ี ๓  

ขอ ๒๖  เจาหนาท่ีผูใดมีหนาท่ีเบิกเงิน ทําหลักฐานการเบิกเงินเปนเท็จ ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันท่ี ๓  

ขอ ๒๗  ถาการกระทําความผิดตามขอ ๒๔ ขอ  ๒๕หรือ ขอ ๒๖ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  เจาหนาท่ีผูกระทํา
ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันท่ี ๔  

ถาเจาหนาท่ีผูกระทําความผิดหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดในสวนนี้เปนผูส่ังจาย หรือผูบังคับบัญชา ตอง
รับโทษปรับทางปกครอง ช้ันท่ี ๔  

 

สวนท่ี ๓ 
ความผดิเก่ียวกับการบริหารงบประมาณและการกอหนี้ผูกพัน  

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

ขอ ๒๘  เจาหนาท่ีผูใดมีหนาท่ีจดัการเก่ียวกบัเงินงบประมาณ กระทําการจายเงิน หรือกอหนี้ผูกพันกอนท่ีจะไดรับ
อนุมัติเงินประจํางวด หรือจายเงิน หรือกอหนี้ผูกพันโดยไมมีงบประมาณกําหนดไวในรายการนัน้ ๆ  และเปนการกระทําโดย
ปราศจากอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบังคับกับหนวยรับตรวจ  ตองรับโทษปรับทางปกครองช้ัน
ท่ี ๓  

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  เจาหนาท่ีผูกระทําตองรับโทษปรับทาง
ปกครองช้ันท่ี ๔  

กรณีตามวรรคหน่ึง หากปรากฏในภายหลังวาไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหกระทําไดตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีใช
บังคับกับหนวยรับตรวจ คณะกรรมการอาจยกเวนโทษปรับทางปกครองแกเจาหนาท่ีผูกระทําความผิดนั้นกไ็ด  



ขอ ๒๙ เจาหนาท่ีผูใดมีหนาท่ีจัดการเก่ียวกับเงินงบประมาณ ละเลยไมเรงรัดจดัการหรือดําเนินการตามแผนงาน
งานหรือโครงการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดไว โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ
ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันท่ี ๓  

ขอ ๓๐ ถาเจาหนาท่ีผูกระทําความผิดหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดในสวนนี้  เปนผูส่ังจายหรือ
ผูบังคับบัญชา ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันท่ี ๔  

 

สวนท่ี ๔ 
ความผดิเก่ียวกับการจัดเก็บรายได 

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

ขอ ๓๑  เจาหนาท่ีผูใดมีหนาท่ีคํานวณภาษีอากร  คาธรรมเนียม  หรือรายไดอ่ืน  เพื่อเรียกเก็บ  คํานวณตัวเลขไมถูกตอง
ตามหลักเกณฑหรือความเปนจริง  เพื่อใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีอากร คาธรรมเนียม  หรือรายไดอ่ืนนัน้   มิตองเสียหรือเสียนอยกวา
จํานวนท่ีจะตองเสีย  ตองรับโทษปรับทางปกครองช้ันท่ี ๒  

ขอ ๓๒  เจาหนาท่ีผูใด  มีหนาท่ีประเมินทุนทรัพยหรือรายได  เพื่อการจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียม  หรือรายได
อ่ืน  ประเมินทุนทรัพยหรือรายไดนัน้  ตํ่ากวาความเปนจริงโดยชัดแจง  เพื่อใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีอากร  คาธรรมเนียม  หรือ
รายไดอ่ืนนั้น   มิตองเสียหรือเสียนอยกวาจํานวนท่ีจะตองเสีย  ตองรับโทษปรับทางปกครองช้ันท่ี ๒  

ขอ ๓๓  เจาหนาท่ีผูใด  มีหนาท่ีจดัเก็บหรือเรียกเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนยีม  หรือรายไดอ่ืน  ละเลยไมจัดเก็บหรือไม
เรงรัดเรียกเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียม  หรือรายไดอ่ืนนั้น  ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบังคับกับหนวยรับ
ตรวจกําหนด  ตองรับโทษปรับทางปกครองช้ันท่ี ๒  

ขอ ๓๔ ถาเจาหนาท่ีผูกระทําความผิดหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดในสวนนี้เปนผูบังคับบัญชา  ตองรับ
โทษปรับทางปกครองช้ันท่ี ๓  

 

 

 

 



สวนท่ี ๕ 
ความผดิเก่ียวกับเงินยืม  

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

ขอ ๓๕ ผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาท่ีผูใด มีอํานาจหนาท่ีอนุมัติเกีย่วกับเงินยมืของหนวยรับตรวจ อนมัุติใหยืมเงินหรือ
จายเงินยมืโดยไมถูกตองตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบังคับกับหนวยรับตรวจ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษ
ปรับทางปกครอง ช้ันท่ี ๓  

ขอ ๓๖ ผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูใดมีหนาท่ีเรงรัดหรือติดตามทวงคืนเงินยืมของหนวยรับตรวจ ตาม
กฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบังคับกับหนวยรับตรวจ ละเลยไมเรงรัดหรือติดตามทวงคืนเงินยืมนั้น ภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือ
ระเบียบท่ีใชบังคับกับหนวยรับตรวจกําหนด เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันท่ี ๒  

 

สวนท่ี ๖ 
ความผดิเก่ียวกับการพัสด ุ 

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

ขอ ๓๗ เจาหนาท่ีผูใดมีหนาท่ีดําเนนิการจัดซ้ือหรือจดัจาง ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายหรือ
ระเบียบท่ีใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ แบงแยกวงเงินจัดซ้ือหรือจัดจางเพื่อใหอํานาจส่ังซ้ือส่ังจางหรือวิธีการส่ังซ้ือ
ส่ังจางเปล่ียนแปลงไปจากท่ีกาํหนดไวในกฎหมายหรือระเบียบดังกลาว เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐตองรับโทษปรับทาง
ปกครอง ช้ันท่ี ๔  

ขอ ๓๘ เจาหนาท่ีผูใดมีหนาท่ีดําเนนิการจัดซ้ือท่ีดิน และหรือส่ิงกอสราง ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีตาม
กฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันท่ี 
๔  

ขอ ๓๙ เจาหนาท่ีผูใดมีหนาท่ีกําหนดราคากลาง  กําหนดคุณสมบัติผูเขาเสนอราคา  จัดทํารายละเอียดหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะ ในการประกวดราคาหรือสอบราคาจัดซ้ือหรือจัดจาง  ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายหรือ
ระเบียบท่ีใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ ซ่ึงมีผลเปนการกีดกันหรือเอ้ือประโยชนแกผูมีอาชีพขายหรือรับจางรายใด
รายหนึ่ง เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันท่ี ๔  

ขอ ๔๐ เจาหนาท่ีผูใดมีหนาท่ีปดประกาศหรือจัดสงเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาจัดซ้ือหรือจัดจาง ละเลย
ไมปดประกาศหรือจัดสงเอกสารดังกลาวใหแกบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนเพื่อทราบหรือเผยแพรขาวการจัดซ้ือหรือจัดจางตาม



กฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันท่ี ๑  

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง เปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีใช
บังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐเจาหนาท่ีผูกระทําตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันท่ี ๔  

ขอ ๔๑ เจาหนาท่ีผูใดมีหนาท่ีพิจารณาผลการประกวดราคา หรือเปดซองสอบราคา รับพิจารณาผูเสนอราคาท่ี
ปฏิบัติไมถูกตองตามเง่ือนไข โดยรูหรือควรจะรูขอเท็จจริงดังกลาว  เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐตองรับโทษปรับทาง
ปกครอง ช้ันท่ี ๓  

ขอ  ๔๒ เจาหนาท่ีผูใดมีหนาท่ีพิจารณาเสนอความเห็นใหซ้ือหรือจาง ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาท่ีไมถูกตองตาม
กฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบังคับกับหนวยรับตรวจ หรือไมพิจารณาเสนอใหซ้ือหรือจางผูเสนอราคาตํ่าสุด โดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครองช้ันท่ี ๓  

ขอ ๔๓ เจาหนาท่ีผูใดมีหนาท่ีเกีย่วกับการทําสัญญาซ้ือขายหรือจาง ปฏิบัติหรือละเวน การปฏิบัติหนาท่ีตาม
กฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐตองรับโทษปรับทางปกครอง
ช้ันท่ี ๔  

ขอ ๔๔ เจาหนาท่ีผูใดมีหนาท่ีควบคุมงานหรือตรวจการจาง ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาท่ีไมถูกตองตามกฎหมาย
หรือระเบียบท่ีใชบังคับกับหนวยรับตรวจ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันท่ี ๓  

ถากรณีเจาหนาท่ีซ่ึงมีหนาท่ีควบคุมงานหรือตรวจการจาง ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายหรือ
ระเบียบท่ีใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันท่ี ๔  

ขอ ๔๕ เจาหนาท่ีผูใดมีหนาท่ีตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบังคับ
กับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันท่ี ๔  

ขอ ๔๖ เจาหนาท่ีผูใดมีหนาท่ีในการเบิกจายพัสดุ หรือจัดทําบัญชีหรือทะเบียนพัสดุไมปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาท่ี
ไมถูกตองตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบังคับกับหนวยรับตรวจ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐตองรับโทษปรับทาง
ปกครอง ช้ันท่ี ๒  

ขอ ๔๗ เจาหนาท่ีผูใดมีหนาท่ีในการตรวจสอบพัสดปุระจําป ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาท่ีไมถูกตองตามกฎหมายหรือ
ระเบียบท่ีใชบังคับกับหนวยรับตรวจ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันท่ี ๒  

ผูบังคับบัญชาผูใดมีหนาท่ีแตงต้ังเจาหนาท่ีตรวจสอบพสัดุประจําปตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบังคับกับหนวย
รับตรวจ ไมแตงต้ังเจาหนาท่ีตรวจสอบพัสดุประจําป เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันท่ี ๓ 



ขอ ๔๘ เจาหนาท่ีผูใดมีหนาท่ีตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยยานพาหนะของหนวยรับตรวจท่ีใชบังคับกับหนวย
รับตรวจ ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายหรือระเบียบดังกลาวโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตอง
รับโทษปรับทางปกครองช้ันท่ี ๒  

ขอ ๔๙ ถาเจาหนาท่ีผูกระทําความผิดหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดในสวนนี้  เปนผูบังคับบัญชา ตอง
รับโทษปรับทางปกครองในชั้นท่ีสูงกวาอัตราโทษปรับทางปกครองตามท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นหนึ่งช้ัน เวนแต
ความผิดนั้นกาํหนดอัตราโทษปรับทางปกครองไวในช้ันท่ี ๔ แลว  

 

สวนท่ี ๗ 
ความผดิอ่ืน  

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

ขอ ๕๐ เจาหนาท่ีผูใดมีหนาท่ีใชจายเงินงบประมาณ ไดใชจายเงินงบประมาณผิดวัตถุประสงค ท่ีต้ังไว โดยปราศจาก
อํานาจหรือนอกเหนืออํานาจตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบังคับกับหนวยรับตรวจ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับ
โทษปรับทางปกครองช้ันท่ี ๓  

ถาเจาหนาท่ีผูกระทําความผิดหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเปนผูบังคับบัญชา ตองรับ
โทษปรับทางปกครองช้ันท่ี ๔  

ขอ ๕๑ เจาหนาท่ีผูใดมีหนาท่ีจัดทําบัญชีหรือเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชี ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทาง
ปกครอง ช้ันท่ี ๓  

เจาหนาท่ีผูใดมีหนาท่ีจัดทําเอกสารเพื่อประกอบการดําเนินงานหรือโครงการใด ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
ตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทาง
ปกครอง ช้ันท่ี ๓  

 ถาเจาหนาท่ีผูกระทําความผิดหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เปนผูบังคับบัญชา 
ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันท่ี ๔  

ขอ ๕๒ ผูบังคับบัญชาผูใดทําการบริหารการเงินและการคลังดวยความเส่ียงตอความเสียหายหรือเสียประโยชนท่ีพึง
คาดหมายได โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครองช้ันท่ี ๔  



ประกาศ  ณ  วนัท่ี 9  สิงหาคม  พ.ศ. 2544    

   
( นายปญญา   ตันติยวรงค ) 

ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
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