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กลุ่มงานบริการวิชาการ 2 สานักวิชาการ
“เงินคงคลัง” หมายถึง ปริมาณหรือจานวนเงินที่เป็นรายได้เหลือจ่ายสะสมจากการดาเนินงานของรัฐ
ซึ่งรัฐสะสมไว้ในคลัง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยหมายความรวมถึง ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ และจานวนเงิน
ในบัญชีเงินฝากของกระทรวงการคลัง ซึ่งฝากไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย (สานักงานเศรษฐกิจการคลัง, น.5)
จากนิ ยามข้างต้น จะเห็นได้ว่า เงินคงคลังนั้นเปรียบเสมือนเป็นเงินออมของประเทศ ซึ่งอาจจะมี
จานวนมากขึ้นหรือลดลงก็ได้ โดยมีปัจจัยหลักที่สาคัญ 3 ประการ ที่จะส่งผลกระทบต่อสถานะของเงินคงคลัง
คือ การจัดเก็บรายได้ของรัฐ การใช้จ่ายของรัฐ และการนาเงินคงคลังออกมาใช้ กล่าวคือ หากรัฐสามารถ
จัดเก็บรายได้สูงกว่าการใช้จ่ายในการดาเนินงานของรัฐในปีนั้น ๆ จะส่งผลให้มีเงินคงเหลือ และเพิ่มยอดสะสม
ของเงินคงคลังได้ แต่ถ้าหากรัฐจัดเก็บรายได้ต่ากว่าการใช้จ่ายในการดาเนินงานของรัฐในปีนั้น ๆ อาจส่งผลให้
ระดับเงินคงคลังลดลงจากการนาเงินคงคลังออกมาใช้ ในกรณีนี้ บางครั้งรัฐจะใช้วิธีการกู้เงินให้ได้ก่อนและ
นามาเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ แทนการใช้เงินคงคลัง ซึ่งหากเงินที่กู้มานั้นไม่เพียงพอ
ก็จะต้องนาเงินคงคลังออกมาใช้ ส่งผลให้เงินคงคลังลดลง แต่หากกู้เงินได้มากกว่าค่าใช้จ่าย ส่วนที่กู้เกินมาก็จะ
เพิ่ ม ระดั บ เงิ น คงคลั ง ให้ สู ง ขึ้ น ในช่ ว งเวลาหนึ่ ง แต่ ใ นอนาคตเมื่ อ มี ก ารจ่ า ยหนี้ เ งิ น กู้ แ ละดอกเบี้ ย คื น ไป
ระดับเงินคงคลังก็จะลดลง
ระดับเงินคงคลัง ณ สิ้นปี = (เงินคงคลัง ณ ต้นปี + รายได้ระหว่างปีของรัฐ + เงินกู้ของรัฐ +รายรับจากเงิน
นอกระบบงบประมาณ) – (รายจ่ายเงินในระบบงบประมาณ + รายจ่ายเงินนอก
ระบบงบประมาณ)
ปัจจุบันเงินคงคลังนั้น ได้เก็บสะสมไว้ในที่ต่าง ๆ ดังนี้
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งสาขาต่าง ๆ ของธนาคารแห่ งประเทศไทย โดยเป็นยอดเงิน
คงเหลือจากผลต่างระหว่างบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 กับบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2
2. เงินสดที่อยู่ในคลังจังหวัด หรือคลังจังหวัดในอาเภอทั่วประเทศ
3. กรมธนารั กษ์ เป็ น ธนบั ตรที่มีไว้เป็ นทุนส ารองส าหรับการผลิ ตเหรียญกษาปณ์ตามที่กฎหมาย
กาหนด
4. เงินคงคลังระหว่างทาง เป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ที่อยู่ระหว่างการขนย้ายจากสถานที่หนึ่ง
ไปยังอีกที่หนึ่ง
5. เงินฝากของคลังจังหวัดในธนาคารกรุงไทย (สานักงานเศรษฐกิจการคลัง, น.6-7, น.35)
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พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 (มาตรา 3 4 5 6 และ 7) ได้กาหนดให้เงินคงคลังที่ฝากไว้กับ
ธนาคารแห่งประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 บัญชี คือ
1. บัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 เป็นบัญชีที่ว่าด้วยรายได้หรือรายรับของรัฐ ทั้งจากในระบบงบประมาณ
และนอกระบบงบประมาณ อาทิ ภาษีอากร รายได้จากรัฐวิสาหกิจ รายได้จากการขายสิ่งของและบริการของรัฐ
เงินกู้ เงินทุนหมุนเวียน ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
2. บัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2 เป็นบัญชีที่ว่าด้วยรายจ่ายของรัฐ อาทิ รายจ่ายในระบบงบประมาณและ
นอกระบบงบประมาณ
โดยทั้ง 2 บัญชี จะเป็นบัญชีเงินฝากแบบกระแสรายวัน ซึ่งกฎหมายได้กาหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
เป็นผู้ดูแลรักษาเงินให้รัฐบาล ดังนั้น จึงไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายในการรักษาบัญชี และไม่มีการคิดอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก อีกทั้งการใช้จ่ายเงินคงคลัง จะต้องเป็นการโอนเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 เข้าสู่บัญชีเงินคงคลัง
บัญชีที่ 2 เท่านั้น และต้องปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติงบประมาณประจาปี พระราชบัญญัติ
งบประมาณเพิ่มเติม พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณ ซึ่งมีมติให้จ่ายเงินไปก่อน และพระราชกาหนดที่
ออกตามความในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และเงินคงคลังจะสามารถนามาใช้ได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
1. รายการจ่ายที่มีการอนุญาตให้จ่ายเงินได้แล้ว ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ แต่เงินที่ตั้งไว้มีจานวนไม่พอจ่าย และพฤติการณ์เกิดขึ้นให้มีความจาเป็นต้องจ่ายโดยเร็ว
2. มีกฎหมายใด ๆ ที่กระทาให้ต้องจ่ายเงิน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายนั้น ๆ และมีความจาเป็นต้องจ่าย
โดยเร็ว
3. มีข้อผูกพันกับรัฐบาลต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่กระทาให้ต้องจ่ายเงิน
และมีความจาเป็นต้องจ่ายโดยเร็ว
4. เพื่อซื้อคืน หรือไถ่ถอนพันธบัตรของรัฐบาล หรือตราสารเงินกู้ของกระทรวงการคลัง หรือชาระหนี้
ตามสัญญากู้ ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้กู้ ทั้งนี้ตามจานวนที่รัฐมนตรีเห็นสมควร
5. เพื่ อ ซื้ อ เงิ น ตราต่ า งประเทศ พั น ธบั ต รของรั ฐ บาลต่ า งประเทศ หรื อ หลั ก ทรั พ ย์ ที่ มั่ น คงใน
ต่างประเทศที่ไม่ใช่หุ้น ในสกุลเงินตราที่ต้องชาระหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้กู้ และในวงเงินไม่เกินจานวนหนี้
ที่ถึงกาหนดชาระในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการชาระหนี้เมื่อถึงกาหนด
ซึ่งในการจ่ายเงินคงคลังทั้ง 5 กรณีข้างต้น เมื่อได้จ่ายไปแล้ว จะต้องตั้งเงินรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วยโอนงบประมาณ
รายจ่าย หรือกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณในปีถัดไป
จากความสาคัญของเงินคงคลัง ดังที่กล่าวมาข้างต้น จาเป็นที่จะต้องมีการบริหารเงินคงคลังให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ต้องรักษาความสมดุลระหว่างรายได้ที่นาเข้ามาเป็นเงินคงคลังกับรายจ่ายที่นาออกไปจาก
เงินคงคลังในแต่ละช่วงเวลาให้เหมาะสม เนื่องจากเงินคงคลังถือได้ว่าเป็นเงินออมของประเทศ และสามารถ
นามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องแก่รัฐบาลได้ ดังนั้น การที่มีเงินคงคลังในระดับที่เหมาะสม
ไม่ให้มีจานวนน้อยเกินไปจนส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนเงินไว้ใช้ จ่ายในยามจาเป็น หรือมีจานวนมาก
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เกินไปจนส่งผลให้เกิดภาระดอกเบี้ยจากการถือเงินเกินความจาเป็น หรือก่อให้เกิดค่าเสียโอกาสในการนาเงินนั้น
ไปลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศ หรือใช้ชาระหนี้เงินกู้ให้ลดลง สิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นการเสริมสร้าง
ความมั่นใจให้กับภาคเอกชนว่า ภาครัฐมีเงินคงคลังสะสมเพียงพอสาหรับไว้เป็นเครื่องมือดูแล ป้องกัน หรือ
แก้ไข หากเกิดสถานการณ์จ าเป็น เร่งด่วน ฉุกเฉิน อันจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมหรือนโยบายของรัฐให้
หยุดชะงัก ก่อให้เกิดความเสียหาย จนนามาสู่ปัญหาทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการคลังของประเทศ
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