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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
วาดวยวินัยทางงบประมาณและการคลัง 

พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
--------------------------------------- 

 
โดยที่มาตรา ๑๙  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ  
เพื่อใหระบบการควบคุมการตรวจสอบการเงินแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีวินัย อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๕  มาตรา ๑๕ (๑๔) และมาตรา ๑๙  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้  

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยวินัยทางงบประมาณ
และการคลัง  พ.ศ. ๒๕๔๔”  

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศใน      
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓  ในระเบียบนี้ 
"เงิน" หมายความวา เงินตราที่ชําระหนี้ไดตามกฎหมาย และใหหมายความรวมถึง เอกสาร

การเงินซึ่งใชแทนตัวเงิน หรือมีมูลคาเปนเงิน เชน เช็ค ดราฟต ธนาณัติ เปนตน 
“การบริหารการเงินและการคลัง”  หมายความวา การรับ การเบิก  การจาย  การใชจาย 

การใชประโยชน การเก็บรักษา และการจัดการซ่ึงเงิน ทรัพยสิน สิทธิ และผลประโยชนใด ๆ  ของหนวยรับ
ตรวจที่ไดมาจากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู เงินอุดหนุน เงินบริจาค และเงินชวยเหลือจาก
แหลงในประเทศ หรือตางประเทศ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย หรือตามวัตถุประสงค
ของหนวยรับตรวจ ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงเงิน ทรัพยสิน สิทธิ และผลประโยชนดังกลาวที่หนวยรับ
ตรวจ มีอํานาจ หรือสิทธิในการใชจายหรือใชประโยชนดวย 

“มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ” หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับการ
บริหารการเงินและการคลังที่ออกตามความในกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอกําหนดอื่นใด ซ่ึง
การฝาฝนเปนความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง และมีโทษปรับทางปกครองตามระเบียบนี้  

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

หรือกรม  
(๒) หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค  
(๓) หนวยงานของราชการสวนทองถ่ิน  
(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น  
(๕) หนวยงานอื่นของรัฐ  
(๖) หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนหรือกิจการที่ไดรับเงินหรือทรัพยสินลงทุนจากหนวยรับ

ตรวจตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)  
(๗)  หนวยงานอื่นใดหรือกิจการที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายกําหนดให

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบ 
“เจาหนาท่ี”    หมายความวา      ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอื่น

ของหนวยรับตรวจ แตไมรวมถึงขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง 
“ผูบังคับบัญชา”  หมายความวา  เจาหนาที่ของหนวยรับตรวจผูมีอํานาจหนาที่อนุมัติ 

อนุญาต รับรอง ใหความเห็นชอบ หรือการกระทําอื่นใดในทํานองเดียวกัน  ซึ่งอาจเปนบุคคลคนเดียว
หรือคณะบุคคล ที่ไดกระทําไปเกี่ยวกับเรื่องการรับจาย การเก็บรักษา การตรวจสอบหรือการอื่นใด อันเปน
ผลตอเงิน ทรัพยสิน สิทธิ และผลประโยชนใด ๆ ของรัฐ  ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึง ผูมีอํานาจหรือผูไดรับ
มอบอํานาจตามกฎหมายหรือระเบียบดวย 

“ผูสั่งจาย” หมายความวา   ผูมีอํานาจลงนามสั่งจายเงินหรือทรัพยสิน และเจาหนาที่
ทั้งหลายที่มีสวนรวมในการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวกับการสั่งจายเงินหรือทรัพยสินของหนวยรับตรวจ  

“โทษปรับทางปกครอง” หมายความวา   โทษปรับโดยการหักเงินเดือนหรือคาจาง หรือ
การเรียกใหชําระเงินตามอตัราที่กําหนดไวในระเบียบนี้  

“เงินเดือน”  หมายความวา เงินที่จายใหแกเจาหนาที่เปนรายเดือนหรือคํานวณรวมเปน
รายเดือนได โดยมีอัตรากําหนดไวแนนอนในบัญชีอัตราเงินเดือนและคาจาง หรือกําหนดไวในเอกสารสําคัญ
อ่ืนใด แตทั้งนี้ ไมรวมถึงเงินอ่ืนที่จายควบกับเงินเดือนหรือคาจาง 

“ความเสียหายแกรัฐ” หมายความวา ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรัฐหรือหนวยงานของรัฐ 
เนื่องจากการฝาฝนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ ไมวาจะสามารถคํานวณความเสียหายนั้น
เปนตัวเงินไดหรือไมก็ตาม 

“ระเบียบ” หมายความวา ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง  

ขอ ๔  ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน เปนผู รักษาการตามระเบียบนี้  และให
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจตีความและวินิจฉัยช้ีขาดปญหาที่เกิดจากการบังคับใชระเบียบนี้ 
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หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 
สวนที่ ๑ 

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

ขอ ๕ เจาหนาที่ผูใดจงใจฝาฝนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ ตามที่กําหนด
ในหมวด ๒ นี้ ถือวากระทําความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ตองรับโทษปรับทางปกครองตาม
ระเบียบนี้  

ขอ ๖  เจาหนาที่ตองรับผิดทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง ตอเมื่อไดกระทําการใน
เวลาที่ระเบียบนี้ใชบังคับและเปนการกระทําอันระเบียบนี้กําหนดเปนความผิด และกําหนดโทษไว  

ขอ ๗ ถาระเบียบที่ใชในขณะกระทําความผิดแตกตางกับระเบียบที่ใชบังคับในภายหลัง
การกระทําความผิดใหใชระเบียบในสวนที่เปนคุณแกเจาหนาที่ผูกระทําความผิดไมวาในทางใด เวนแตกรณีที่
คณะกรรมการไดมีคําวินิจฉัยช้ีขาดแลว  

ในกรณีที่มีระเบียบออกใชบังคับในภายหลังกําหนดวาการกระทําเชนนั้นไมเปนความผิด
ตอไป  ใหเจ าหนาที ่ผู ได กระทําการนั ้นพ นจากการเป นผู กระทําความผ ิดตามระเบ ียบนี ้ และถา
คณะกรรมการไดมีคําวินิจฉัยชี้ขาดใหลงโทษแลว  ก็ใหถือวาเจาหนาที่ผูนั้นไมเคยตองคําวินิจฉัยวาได
กระทําความผิดนั้น ถาไดรับโทษอยูก็ใหการลงโทษนั้นสิ้นสุดลง  

ในกรณีที่คณะกรรมการไดมีคําวินิจฉัยช้ีขาดแลว  แตผูกระทําความผิดยังไมไดรับโทษ
หรือกําลังรับโทษ และโทษที่กําหนดตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ หนักกวาโทษตามระเบียบที่ออกใช
บังคับในภายหลัง เมื่อสํานวนความปรากฏแกคณะกรรมการหรือเมื่อคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการ
คลัง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบสํานวน หรือเจาหนาที่ผูกระทําความผิดไดรายงานหรือรองขอแลวแตกรณี ให
คณะกรรมการกําหนดโทษเสียใหมตามระเบียบที่ออกใชบังคับในภายหลังนั้น  

ในกรณีที่คณะกรรมการจะกําหนดโทษใหมตามความในวรรคสาม ถาปรากฏวาเจาหนาที่ 
ผูกระทําความผิดไดรับโทษมาบางแลว เมื่อไดคํานึงถึงโทษตามระเบียบที่ออกใชบังคับในภายหลัง หากเห็น
เปนการสมควร คณะกรรมการจะกําหนดโทษนอยกวาโทษขั้นต่ําที่ระเบียบที่ออกใชบังคับในภายหลัง
กําหนดไวถาหากมีก็ได หรือถาเห็นวาโทษที่เจาหนาที่ผูกระทําความผิดไดรับมาแลวเปนการเพียงพอ  
คณะกรรมการจะใหการลงโทษสิ้นสุดลงเพียงนั้นก็ได  

ขอ ๘  เจาหนาที่ผูใดกระทําความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังตามระเบียบนี้ และ
เปนความผิดตามกฎหมายอื่นดวย แมเจาหนาที่ผูนั้นจะไดรับโทษตามกฎหมายอื่นแลว ก็ยังคงตองรับโทษใน
การกระทํานั้นตามระเบียบนี้ดวย  
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สวนที่ ๒ 
โทษปรับทางปกครอง 

--------------------------------------- 
ขอ ๙  ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง มีอัตราโทษปรับทางปกครอง ๔ ชั้น 

ดังตอไปนี้  
(๑)  โทษชั้นที่ ๑ โทษปรับไมเกินเงินเดือน    ๑    เดือน  
(๒)  โทษชั้นที่ ๒ โทษปรับเทากับเงินเดือนตั้งแต    ๒    เดือน ถึง    ๔    เดือน  
(๓)  โทษชั้นที่ ๓ โทษปรับเทากับเงินเดือนตั้งแต   ๕    เดือน ถึง    ๘    เดือน  
(๔)  โทษชั้นที่ ๔ โทษปรับเทากับเงินเดือนตั้งแต   ๙    เดือน ถึง  ๑๒    เดือน  
ขอ ๑๐  เจาหนาที่ผูใดตองรับโทษปรับทางปกครองในชั้นใดใหหักเงินจากเงินเดือนหรือหัก

เงินเทากับจํานวนเงินเดือนที่เจาหนาที่ผูกระทําความผิดจะพึงไดรับในเวลาที่กระทําความผิดเปนคาปรับ
ตามคําวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการ  

เจาหนาที่ผูกระทําความผิดที่ตองรับโทษปรับทางปกครองจะชําระคาปรับเปนระยะเวลากี่
เดือน   และเดือนละจํานวนเทาใด หรือเรียกใหชําระเงินอยางไรนั้น ใหเปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่
กําหนดไวในคําวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการ  

ใหหนวยรับตรวจซึ่งเจาหนาที่ผูตองรับโทษปรับทางปกครองอยูในสังกัด หรือปฏิบัติงาน
อยูมีหนาที่ดําเนินการหักเงินเดือนใหเปนไปตามคําวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการ และเงินที่หกัแตละเดอืน
ใหนําสงเปนรายไดแผนดิน ภายในระยะเวลาหาวันทําการนับตั้งแตวันที่หักเงินเดือนนั้น   แลวสงสําเนา
หลักฐานการดําเนินการใหคณะกรรมการทราบทุกครั้ง  

ขอ ๑๑  กรณีที่เจาหนาที่ผูตองรับโทษปรับทางปกครองพนจากสถานะเจาหนาที่ อันไมอาจ
ดําเนินการตามขอ ๑๐ ได ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําส่ังเรียกใหเจาหนาที่ผูนั้นชําระเงิน 

คาปรับ และใหนําความในมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๑๒  โทษปรับทางปกครองโดยการหักเงินเดือนหรือการเรียกใหชําระเงินจะเปน
จํานวนเทาใด เพียงใด หรืออยางไรนั้น ใหคํานึงถึงระดับความรับผิดชอบของตําแหนงของเจาหนาที่ผูกระทํา
ความผิด ความสําคัญของมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐที่มีการฝาฝน ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก
รัฐ  และเจตนาของเจาหนาที่ผูกระทําความผิด ตลอดจนรายได ฐานะ ครอบครัว ของเจาหนาที่ผูกระทํา
ความผิด และพฤติการณแหงกรณีประกอบดวย 

ขอ ๑๓  หากการกระทําใดอันเปนกรรมเดียว เปนความผิดตามระเบียบนี้หลายขอให
ใชระเบียบขอที่มีโทษปรับทางปกครองชั้นสูงสุด ลงโทษแกผูกระทําความผิด 
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กรณีมีการกระทําใดอันเปนความผิดหลายกรรมตางกัน ใหผูกระทําความผิดรับโทษ
ปรับทางปกครองตามระเบียบขอที่กําหนดวาการกระทํานั้นเปนความผิดทุกขอ
โทษปรับทางปกครองตามระเบียบนี้เปนอันระงับไป  เนื่องจากเหตุเจาหนาที่ผูกระทําความผิดถึงแก
ความตาย  
 

สวนที่ ๓ 
การรอการลงโทษปรับทางปกครองและการเพิ่มโทษปรับทางปกครอง 

--------------------------------------- 
ขอ ๑๔  ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังที่อาจรอการลงโทษปรับทางปกครองได

ตองเปนความผิดที่มีอัตราโทษชั้นที่ ๑ หรือช้ันที่ ๒ และผูกระทําความผิดนั้นเปนเจาหนาที่ที่อยูในระหวาง
ทดลองปฏิบัติราชการ หรือยายมาปฏิบัติงานในหนาที่ใหมไดไมเกินหกเดือน หรือเปนผูยังไมบรรลุนิติภาวะ 
และไมเคยกระทําความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ตามระเบียบนี้มากอน  

ภายในระยะเวลาสองปนับแตคณะกรรมการสั่งใหรอการลงโทษปรับทางปกครอง  ถาได
กระทําความผิดตามระเบียบนี้อีก ใหนําโทษที่รอไวมารวมกับโทษที่จะลงในครั้งหลังดวย  

ถาหากปรากฏวาไมมีการกระทําความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังอีก ภายในระยะเวลา
ตามวรรคสอง  ใหเจาหนาที่ผูกระทําความผิดพนจากโทษที่ไดส่ังใหรอการลงโทษปรับทางปกครองไวนั้น  

ขอ ๑๕  เจาหนาที่ผูใดตองคําวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการใหรับโทษปรับทางปกครอง 
ถาไดกระทําความผิดตามระเบียบนี้อีกในระหวางที่ยังจะตองรับโทษอยูก็ดี หรือภายในระยะเวลาหาปนับแต
วันมีคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ คณะกรรมการอาจมีคําวินิจฉัยลงโทษครั้งหลังโดยเพิ่มโทษที่จะลง
แก  ผูนั้นหนึ่งในสามสวนของโทษที่คณะกรรมการกําหนด สําหรับความผิดครั้งหลังก็ได  

ขอ ๑๖  ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ที่ไดกระทําในระหวางทดลอง
ปฏิบัติราชการ หรือขณะยายมาปฏิบัติงานในหนาที่ใหมไดไมเกินหกเดือน หรือเปนผูยังไมบรรลุนิติภาวะ 
คณะกรรมการอาจไมถือเปนความผิดเพื่อการเพิ่มโทษปรับทางปกครองตามความในสวนนี้ก็ได 

 
สวนที่ ๔ 

เหตุยกเวนโทษปรับทางปกครองและอายคุวาม 
--------------------------------------- 

ขอ ๑๗  เจาหนาที่ผูใดกระทําความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังตามระเบียบนี้
เพราะตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา หากปรากฏพยานหลักฐานพิสูจนไดวาเจาหนาที่ผูนั้นไดโตแยง
หรือคัดคานคําสั่งนั้นไวแลว คณะกรรมการอาจยกเวนโทษปรับทางปกครองแกเจาหนาที่ผูกระทําความผิดนั้นก็
ได  

กรณีตามวรรคหนึ่งใหถือวาผูบังคับบัญชาที่ส่ังการเปนผูกระทําความผิดวินัยทางงบประมาณ
และการคลัง ตองรับโทษปรับทางปกครองตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ 
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ขอ  ๑๘  ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ถามิไดดําเนินกระบวนพิจารณา  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังกับ
ผูกระทําความผิดภายในกําหนดระยะเวลาหาปนับแตวันกระทําความผิด เปนอันขาดอายุความ 
 

หมวด ๒ 
ความผดิทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง 

สวนที่ ๑ 
ความผดิเก่ียวกับการรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการนาํเงินสง 

--------------------------------------- 
ขอ ๑๙  เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่จัดเก็บเงินหรือรับชําระเงิน  ไดรับชําระเงินแลวไมทําหลักฐาน

การรับเงินหรือไมออกหลักฐานหรือใบเสร็จรับเงินใหแกผูชําระเงิน เวนแตเปนกรณีที่มีขอยกเวนตามกฎหมาย
หรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจ ตองรับโทษปรับทางปกครอง        ช้ันที่ ๑  

ขอ ๒๐  เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่เก็บรักษาเงิน  ไดรับมอบเงินเพื่อเก็บรักษา  แตไมนําเงินเขาฝาก
หรือเก็บรักษาในธนาคารหรือสถานที่ซ่ึงเปนที่เก็บรักษาเงินของหนวยรับตรวจตามจํานวนและภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจกําหนด ตองรับโทษปรับทางปกครอง        
ช้ันที่ ๑  

ขอ ๒๑  เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่นําเงินสง ไมนําเงินที่อยูในความรับผิดชอบสงหรือฝากคลัง 
หรือหนวยรับตรวจ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจกําหนด ตองรับโทษ
ปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๑ 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําตอเงินรายไดแผนดิน หรือเงินเบิกเกินสงคืน  
เจาหนาที่ผูกระทําตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๒ 

ขอ ๒๒  ถาเจาหนาที่ผูกระทําความผิดหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดตามขอ ๑๙ 
ขอ ๒๐ หรือ ขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง เปนผูบังคับบัญชา ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๒ และถาเปนกรณี
ตามขอ ๒๑ วรรคสอง ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๓  

ขอ ๒๓ ถาการกระทําความผิดตามขอ ๑๙ ขอ ๒๐ หรือ ขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง เปนเหตุใหเกดิ
ความเสียหายแกรัฐ เจาหนาที่ผูกระทําตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๒ และถาเปนกรณีตามขอ ๒๑ ว
รรคสอง เจาหนาที่ผูกระทําตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๓  

ถาเจาหนาที่ผูกระทําความผิด หรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปน
ผูบังคับบัญชา ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๓ และถาเปนกรณีตามขอ ๒๑ วรรคสอง ตองรับโทษปรับ
ทางปกครอง ช้ันที่ ๔  
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สวนที่ ๒ 
ความผดิเก่ียวกับการเบิกเงิน  และการจายเงิน 

--------------------------------------- 
ขอ ๒๔  เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่เบิกเงินหรือจายเงิน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ตาม

กฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ ตองรับโทษปรับทางปกครอง     ช้ันที่ ๓  
ขอ ๒๕  เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่จายเงิน จายเงินนั้นโดยไมมีหลักฐานการจายเงินตามกฎหมาย

หรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจ หรือทําหลักฐานการจายเงินเปนเท็จ ตองรับโทษปรับทางปกครอง       
ช้ันที่ ๓ 

ขอ ๒๖  เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่เบิกเงิน ทําหลักฐานการเบิกเงินเปนเท็จ ตองรับโทษปรับทาง
ปกครอง ช้ันที่ ๓  

ขอ ๒๗   ถาการกระทําความผิดตามขอ ๒๔ ขอ  ๒๕หรือ ขอ ๒๖ เปนเหตุใหเกิดความ
เสียหาย    แกรัฐ  เจาหนาที่ผูกระทําตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๔  

ถาเจาหนาที่ผูกระทําความผิดหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดในสวนนี้เปนผูส่ังจาย 
หรือผูบังคับบัญชา ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๔ 
 

สวนที่ ๓ 
ความผดิเก่ียวกับการบริหารงบประมาณและการกอหนี้ผูกพัน 

--------------------------------------- 
ขอ ๒๘  เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่จัดการเกี่ยวกับเงินงบประมาณ กระทําการจายเงิน หรือกอหนี้

ผูกพันกอนที่จะไดรับอนุมัติเงินประจํางวด หรือจายเงิน หรือกอหนี้ผูกพันโดยไมมีงบประมาณกําหนดไว
ในรายการนั้น ๆ  และเปนการกระทําโดยปราศจากอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจตามกฎหมายหรือระเบียบที่
ใชบังคับกับหนวยรับตรวจ  ตองรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๓  

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  เจาหนาที่ผูกระทํา
ตองรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔  

กรณีตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏในภายหลังวาไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหกระทําไดตาม
กฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจ คณะกรรมการอาจยกเวนโทษปรับทางปกครองแก
เจาหนาที่ผูกระทําความผิดนั้นก็ได 

ขอ ๒๙ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่จัดการเกี่ยวกับเงินงบประมาณ ละเลยไมเรงรัดจัดการหรือ
ดําเนินการตามแผนงาน งานหรือโครงการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไว โดยปราศจากเหตุผล
อันสมควร เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๓ 

ขอ ๓๐ ถา เจาหนาที่ผูกระทําความผิดหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดในสวนนี้   
เปนผูส่ังจายหรือผูบังคับบัญชา ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๔ 
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สวนที่ ๔ 
ความผดิเก่ียวกับการจัดเก็บรายได 
--------------------------------------- 

ขอ ๓๑  เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่คํานวณภาษีอากร  คาธรรมเนียม  หรือรายไดอ่ืน  เพื่อเรียกเก็บ  
คํานวณตัวเลขไมถูกตองตามหลักเกณฑหรือความเปนจริง  เพื่อใหผูมีหนาที่เสียภาษีอากร คาธรรมเนียม  
หรือรายไดอ่ืนนั้น   มิตองเสียหรือเสียนอยกวาจํานวนที่จะตองเสีย  ตองรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๒ 

ขอ ๓๒   เจาหนาที่ผูใด  มีหนาที่ประเมินทุนทรัพยหรือรายได  เพื่อการจัดเก็บภาษีอากร  
คาธรรมเนียม  หรือรายไดอ่ืน  ประเมินทุนทรัพยหรือรายไดนั้น  ต่ํากวาความเปนจริงโดยชัดแจง  เพื่อใหผูมี
หนาที่เสียภาษีอากร  คาธรรมเนียม  หรือรายไดอื่นนั้น   มิตองเสียหรือเสียนอยกวาจํานวนที่จะตองเสีย  
ตองรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๒  

ขอ ๓๓  เจาหนาที่ผูใด  มีหนาที่จัดเก็บหรือเรียกเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียม  หรือรายไดอ่ืน  
ละเลยไมจัดเก็บหรือไมเรงรัดเรียกเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียม  หรือรายไดอื่นนั้น  ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจกําหนด  ตองรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๒  

ขอ ๓๔  ถาเจาหนาที่ผูกระทําความผิดหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดในสวนนี้
เปนผูบังคับบัญชา  ตองรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๓  

 
สวนที่ ๕ 

ความผดิเก่ียวกับเงินยืม 
--------------------------------------- 

ขอ ๓๕ ผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูใด มีอํานาจหนาที่อนุมัติเกี่ยวกับเงินยืมของหนวยรับ
ตรวจ อนุมัติใหยืมเงินหรือจายเงินยืมโดยไมถูกตองตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจ 
เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๓ 

ขอ ๓๖ ผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูใดมีหนาที่เรงรัดหรือติดตามทวงคืนเงินยืมของ
หนวยรับตรวจ  ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจ ละเลยไมเรงรัดหรือติดตามทวงคืน
เงินยืมนั้น ภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจกําหนด  เปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๒ 

 
สวนที่ ๖ 

ความผดิเก่ียวกับการพัสด ุ
------------------------------------------- 

ขอ ๓๗ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่ดําเนินการจัดซ้ือหรือจัดจาง ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ แบงแยกวงเงินจัดซื้อหรือจัดจาง
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เพื่อใหอํานาจสั่งซ้ือส่ังจางหรือวิธีการสั่งซ้ือส่ังจางเปลี่ยนแปลงไปจากที่กําหนดไวในกฎหมายหรือระเบียบ
ดังกลาว เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๔  

ขอ ๓๘ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่ดําเนินการจัดซ้ือที่ดิน และหรือส่ิงกอสราง ปฏิบัติหรือละ
เวนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิดความ
เสียหายแกรัฐตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๔  

ขอ ๓๙ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่กําหนดราคากลาง  กําหนดคุณสมบัติผูเขาเสนอราคา  จัดทํา
รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ  ในการประกวดราคาหรือสอบราคาจัดซื้อหรือจัดจาง  ปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ ซึ่งมีผลเปนการกีดกัน
หรือเอื้อประโยชนแกผูมีอาชีพขายหรือรับจางรายใดรายหนึ่ง เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐตองรับ
โทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๔ 

ขอ ๔๐ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่ปดประกาศหรือจัดสงเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคา
จัดซ้ือหรือจัดจาง ละเลยไมปดประกาศหรือจัดสงเอกสารดังกลาวใหแกบุคคลหรือหนวยงานอื่นเพื่อทราบ
หรือเผยแพรขาวการจัดซ้ือหรือจัดจางตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยไมมีเหตุผล
อันสมควร ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๑  

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐเจาหนาที่
ผูกระทําตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๔  

ขอ ๔๑ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่พิจารณาผลการประกวดราคา หรือเปดซองสอบราคา รับ
พิจารณาผูเสนอราคาที่ปฏิบัติไมถูกตองตามเงื่อนไข โดยรูหรือควรจะรูขอเท็จจริงดังกลาว  เปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกรัฐตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๓ 

ขอ  ๔๒ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นใหซ้ือหรือจาง ไมปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติหนาที่ไมถูกตองตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจ หรือไมพิจารณาเสนอ 
ใหซ้ือหรือจางผูเสนอราคาต่ําสุด โดยไมมีเหตุผลอันสมควร เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับ
โทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๓ 

ขอ ๔๓ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่เกี่ยวกับการทําสัญญาซื้อขายหรือจาง ปฏิบัติหรือละเวน การ
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิดความ
เสียหายแกรัฐตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๔ 

ขอ ๔๔ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่ควบคุมงานหรือตรวจการจาง ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่
ไมถูกตองตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับ
โทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๓ 

ถากรณีเจาหนาที่ซ่ึงมีหนาที่ควบคุมงานหรือตรวจการจาง ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ
ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๔ 
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ขอ ๔๕ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่ตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติหรือละเวนการปฏบิตัหินาทีต่ามกฎหมาย
หรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับ
ทางปกครอง ช้ันที่ ๔ 

ขอ ๔๖  เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่ในการเบิกจายพัสดุ หรือจัดทําบัญชีหรือทะเบียนพัสดุไม
ปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ไมถูกตองตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจ  เปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกรัฐตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๒ 

ขอ ๔๗ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่ในการตรวจสอบพัสดุประจําป ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ไม
ถูกตองตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับ
โทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๒ 

ผูบังคับบัญชาผูใดมีหนาที่แตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบพัสดุประจําปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจ ไมแตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบพัสดุประจําป เปนเหตุใหเกิดความ
เสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๓  

ขอ ๔๘ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่ตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยยานพาหนะของหนวยรับ
ตรวจที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจ ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือระเบียบดังกลาวโดย
มิชอบ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๒  

ขอ ๔๙ ถาเจาหนาที่ผูกระทําความผิดหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดในสวนนี้   
เปนผูบังคับบัญชา ตองรับโทษปรับทางปกครองในชั้นที่สูงกวาอัตราโทษปรับทางปกครองตามที่กําหนดไว
สําหรับความผิดนั้นหนึ่งชั้น เวนแตความผิดนั้นกําหนดอัตราโทษปรับทางปกครองไวในชั้นที่ ๔ แลว 

 
 

สวนที่ ๗ 
ความผดิอ่ืน

--------------------------
ขอ ๕๐ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่ใชจายเงินงบประมาณ ไดใชจายเงินงบประมาณผิดวัตถุประสงค 

ที่ตั้งไว โดยปราศจากอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจ 
เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๓ 

ถาเจาหนาที่ผูกระทําความผิดหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปน
ผูบังคับบัญชา ตองรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ 

ขอ ๕๑ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่จัดทําบัญชีหรือเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชี ปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๓ 
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เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่จัดทําเอกสารเพื่อประกอบการดําเนินงานหรือโครงการใด ปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๓ 
  ถาเจาหนาที่ผูกระทําความผิดหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรค
สอง เปนผูบังคับบัญชา ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ ๔ 

ขอ ๕๒ ผูบังคับบัญชาผูใดทําการบริหารการเงินและการคลังดวยความเสี่ยงตอความเสียหาย
หรือเสียประโยชนที่พึงคาดหมายได โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ 
ตองรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  สิงหาคม  พ.ศ. 2544 
 

 
 

          ( นายปญญา   ตันติยวรงค ) 
    ประธานกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ 

 
 


