เรื่องเสร็จที่ ๙๑๓/๒๕๕๐
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การดําเนินการกับสินทรัพยคงเหลือในบัญชีผลประโยชนประจําป ในกรณี
ที่ไดมีการนําเงินจากบัญชีสํารองพิเศษมาเปนคาใชจายแทนจํานวนที่ขาด

ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดมีหนังสือ ที่ ธปท.ฝบช. (๔๒) ๒๒๗๘/
๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา
ตามที่ ม าตรา ๓๓ วรรคสาม แห ง พระราชบั ญ ญั ติ เ งิ น ตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
ไดบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการกับสินทรัพยในบัญชีผลประโยชนประจําปไววา เงินคงเหลือ
หลังจากการจายเพื่อการออกและจัดการธนบัตรและการจัดการเกี่ยวกับสินทรัพยในทุนสํารอง
เงินตรา เมื่อสิ้นป ใหโอนเขาบัญชีสํารองพิเศษหรือบัญชีอื่นตามที่กฎหมายกําหนด และมาตรา ๓๓
วรรคหา กําหนดวา ถาสินทรัพยในบัญชีผลประโยชนประจําปในปใดมีจํานวนไมพอแกการจาย ให
จายจากบัญชีสํารองพิเศษเทาจํานวนที่ขาด และถาสินทรัพยในบัญชีสํารองพิเศษมีไมพอจาย ให
จายจากเงินคงคลังเทาจํานวนที่ขาด โดยในปตอๆ ไป ถาสินทรัพยในบัญชีผลประโยชนประจําปมี
เหลือจากการจายดังกลาว ใหใชคืนเงินคงคลังจนครบจํานวนที่ไดจายไป และเมื่อเหลือเทาใดจึงให
โอนเขาบัญชีสํารองพิเศษ ซึ่งตอมา ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดมีการตราพระราชกําหนดใหอํานาจ
กระทรวงการคลังกูเงิน และจัด การเงินกูเพื่ อชวยเหลือกองทุน เพื่อการฟนฟู และพัฒ นาระบบ
สถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมาตรา ๘ แหงพระราชกําหนดดังกลาวไดกําหนดให
มีการจัดตั้งบัญชีสะสมเพื่อการชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน และในระหวางการชําระหนี้ตนเงินกูตามพระราชกําหนดดังกลาว
สินทรัพยคงเหลือในบัญชีผลประโยชนประจําปตามกฎหมายวาดวยเงินตราหลังจากการจายเมื่อ
สิ้น ปใ ห โ อนเข า บั ญชีขา งตน โดยไม ต องโอนเขาบัญ ชีสํา รองพิเ ศษ ทั้งนี้ จนกวาจะมี ยอดรวม
ทั้งหมดเทากับตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน
เมื่ อ ป พ.ศ. ๒๕๔๘ ธปท. ได อ นุ มั ติ แ นวปฏิ บั ติ ก รณี สิ น ทรั พ ย ใ นบั ญ ชี
ผลประโยชนประจําปที่มีไวจายคาใชจายมีไมพอ ตามบันทึกเลขที่ ๑๒๐/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๙
มิถุนายน ๒๕๔๘ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแนวทางการโอนสินทรัพยคงเหลือในบัญชีผลประโยชน
ประจําปเขาบัญชีสะสมเพื่อการชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งตามขอ ๓.๔ ของบันทึกดังกลาวระบุวา “หากสินทรัพยในบัญชี
ผลประโยชนประจําป ที่มีไวจายคาใชจายมีไมเพียงพอ ใหจายจากสินทรัพยในบัญชีสํารองพิเศษ
สงพรอมหนังสือ ที่ นร ๐๙๐๑/๒๐๖๘ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
เทาจํานวนที่ขาด และเมื่อบัญชีผลประโยชนประจําปมีเหลือจากการจายคาใชจายแลว ใหใชคืน
บัญชีสํารองพิเศษจนครบจํานวนที่ไดจายไปภายในปนั้น กอนโอนปดบัญชีสิ้นป หากปใดบัญชี
ผลประโยชนประจําปมีไมพอจายคืนบัญชีสํารองพิเศษ ก็ใหจายในปตอๆ ไปจนครบจํานวน ”
และเมื่ อป พ.ศ. ๒๕๔๙ ปรากฏวา สิน ทรัพยใ นบัญ ชีผลประโยชนป ระจํ า ป มียอดคงเหลือ ไม
เพียงพอชดเชยคาที่ลดลงของสินทรัพยในบัญชีทุนสํารองเงินตรา และไดจายจากบัญชีสํารอง
พิเศษเท า จํานวนที่ ขาด จํ านวน ๔๐,๓๐๖.๓ ลา นบาท และแสดงไว ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ขอ ๓.๖ ของงบการเงินทุนสํารองเงินตรา ธนาคารแหงประเทศไทยวา “เมื่อสิ้นป ๒๕๔๙
บัญชีผลประโยชนประจําปไมมียอดคงเหลือเพียงพอเพื่อชดเชยคาที่ลดลงของสินทรัพยในบัญชี
ทุนสํารองเงินตรา และตามมาตรา ๓๓ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ ใหจาย
จากบัญชีสํารองพิเศษเทาจํานวนที่ขาด โดยในปตอๆ ไป หากบัญชีผลประโยชนประจําปมีเหลือ
จากการจ า ยค าใช จ ายแล ว ก อนโอนป ดบั ญชี สิ้ นป ให ใช คื นบั ญชี สํ ารองพิ เศษจนครบจํ านวน
ที่ไดจายไป”๑
อยางไรก็ตาม ในการจัดทํางบการเงิน ณ สิ้นป ๒๕๕๐ ธปท. มีความเห็นเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามบันทึกเลขที่ ๑๒๐/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ แตกตางกันเปนสองฝาย
ดังนี้
ฝายที่หนึ่ง เห็นวา ในกรณีที่ตีคาแหงสินทรัพยในบัญชีทุนสํารองเงินตราแลวมี
มูลคาลดลง ใหจายจากบัญชีผลประโยชนประจําปเพื่อชดใชคาแหงสินทรัพยในบัญชีทุนสํารอง
เงินตราที่มีมูลคาลดลง ซึ่งเปนไปตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง (๓) แหงพระราชบัญญัติเงินตรา
พ.ศ. ๒๕๐๑ แตถาสินทรัพยในบัญชีผลประโยชนประจําปในปใดมีจํานวนไมพอแกการจาย ก็ให
จายจากบัญชีสํารองพิเศษเทาจํานวนที่ขาด โดยในปตอๆ ไป จะตองถือปฏิบัติตามแนวทาง
บั น ทึ ก เลขที่ ๑๒๐/๒๕๔๘ ลงวั น ที่ ๒๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๘ กล า วคื อ ถ า สิ น ทรั พ ย ใ นบั ญ ชี
ผลประโยชนประจําปมีเหลือจากการจายคาใชจายแลว ใหใชคืนบัญชีสํารองพิเศษจนครบจํานวนที่
ไดจายไปภายในปนั้นกอนโอนปดบัญชีสิ้นป หากปใดบัญชีผลประโยชนประจําปมีไมพอจายคืน
บัญชีสํารองพิเศษ ก็ใหจายในปตอๆ ไปจนครบจํานวน ทั้งนี้ เปนการสอดคลองกับการจายคืน
เงินคงคลังในกรณีที่บัญชีสํารองพิเศษมีจํานวนไมพอตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๓ วรรคหา แหง
พระราชบัญญัติเงินตราฯ
ฝายที่สอง เห็นวา มาตรา ๘ แหงพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกู
เงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่
สอง พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดกําหนดไวชัดเจนวา สินทรัพยคงเหลือในบัญชีผลประโยชนประจําปตาม
กฎหมายวาดวยเงินตรา หลังจากการจาย เมื่อสิ้นปใหโอนเขาบัญชีสะสมเพื่อการชําระคืนตนเงินกู
ชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน โดยไมตองโอนเขา
บัญชีสํา รองพิเศษ ทั้ งนี้ จนกวาจะมียอดรวมทั้งหมดเทา กับตนเงินกูชดใชความเสียหายของ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งสอดคลองกับมาตรา ๓๓ วรรคสาม แหง
๑

หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน สํ าหรับ ปสิ้ น สุ ด วั น ที่ ๓๑ ธั น วาคม ๒๕๔๙ และ ๒๕๔๘
ขอ ๓.๖ ของงบการเงินทุนสํารองเงินตรา ธนาคารแหงประเทศไทย

๓
พระราชบั ญ ญั ติ เ งิ น ตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชกํ า หนดแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่กําหนดวา สินทรัพยในบัญชี
ผลประโยชนประจําปคงเหลือหลังจากการจายตามที่กฎหมายบัญญัติแลว เมื่อสิ้นป ใหโอนเขา
บัญชีสํารองพิเศษหรือบัญชีอื่นตามที่กฎหมายกําหนด
ธปท. จึงขอหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในปญหาขอกฎหมายวา เมื่อ
สิ้นป จะตองโอนสินทรัพยคงเหลือในบัญชีผลประโยชนประจําปจายคืนบัญชีสํารองพิเศษหรือไม
เพื่อที่ ธปท. จะไดถือปฏิบัติในงบการเงิน ณ สิ้นป ๒๕๕๐ ใหถูกตองตอไป
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) ไดพิจารณาปญหาขอหารือของธนาคาร
แห ง ประเทศไทย โดยมีผู แ ทนกระทรวงการคลั ง (สํา นัก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง) และผูแ ทน
ธนาคารแหงประเทศไทย เปนผูชี้แจงขอเท็จจริงแลว มีความเห็นดังนี้
มาตรา ๓๓๒ แหงพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบั ญ ญั ติ เ งิ น ตรา (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ และพระราชกํ า หนดแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดใหมีบัญชีผลประโยชน
ประจําปเพื่อรับผลประโยชนที่เกิดจากสินทรัพยในบัญชีทุนสํารองเงินตราแตละป สําหรับใชจาย
เกี่ยวกับการออกและจัดการธนบัตรรวมทั้งการจัดการสินทรัพยในทุนสํารองเงินตรา โดยทุกสิ้นป
ถามีเงินคงเหลือหลังจากการใชจายสินทรัพยในบัญชีผลประโยชนประจําป จะตองโอนเขาบัญชี
สํ า รองพิ เ ศษหรื อ บั ญ ชี อื่ น ตามที่ ก ฎหมายกํา หนดเพื่ อ เป น การปด บั ญ ชี ผ ลประโยชน ป ระจํ า ป

๒

มาตรา ๓๓ ผลประโยชนอันเกิดจากสินทรัพยในบัญชีทุนสํารองเงินตราแตละป ใหรับขึ้น
บัญชีผลประโยชนประจําป
สินทรัพยในบัญชีผลประโยชนประจําปใหใชจายไดเพื่อการ ดังตอไปนี้
(๑) การพิมพธนบัตร รวมตลอดถึงการใดๆ เกี่ยวกับการจัดตั้งโรงพิมพของธนาคารแหง
ประเทศไทยเพื่อพิมพธนบัตรและสิ่งพิมพอื่นที่รัฐมนตรีเห็นชอบและการตั้งเปนทุนหมุนเวียนตามความจําเปน
เพื่อดําเนินกิจการโรงพิมพดังกลาว
(๒) การออกและจัดการธนบัตร หรือการอื่นใดอันเกี่ยวกับกิจการธนบัตรซึ่งรัฐมนตรีอนุมัติ
(๓) การชดใชคาแหงสินทรัพยในบัญชีทุนสํารองเงินตราที่ลดลง
(๔) การจัดการเกี่ยวกับสินทรัพยในบัญชีทุนสํารองเงินตรา บัญชีผลประโยชนประจําป และ
บัญชีสํารองพิเศษ
เงินคงเหลือหลังจากการจายตามวรรคสอง เมื่อสิ้นป ใหโอนเขาบัญชีสํารองพิเศษหรือบัญชี
อื่นตามที่กฎหมายกําหนด
ผลประโยชนอันเกิดจากสินทรัพยในบัญชีผลประโยชนประจําปหรือบัญชีสํารองพิเศษ ใหรับ
ขึ้นบัญชีผลประโยชนประจําป
ถาสินทรัพยในบัญชีผลประโยชนประจําปในปใดมีจํานวนไมพอแกการจายดังกลาว ใหจาย
จากบัญชีสํารองพิเศษเทาจํานวนที่ขาด และถาสินทรัพยในบัญชีสํารองพิเศษมีไมพอจาย ใหจายจากเงินคงคลัง
เทาจํานวนที่ขาด ในปตอๆ ไป ถาสินทรัพยในบัญชีผลประโยชนประจําปมีเหลือจากการจายดังกลาว ใหใชคืน
เงินคงคลังจนครบจํานวนที่ไดจายไป และเมื่อเหลือเทาใดจึงใหโอนเขาบัญชีสํารองพิเศษไว

๔
อยางไรก็ตาม ในปใดถาสินทรัพยในบัญชีผลประโยชนประจําปมีจํานวนไมพอแกการจาย ใหจาย
จาก (๑) บัญชีสํารองพิเศษเทาจํานวนที่ขาด หรือ (๒) ถานําสินทรัพยในบัญชีสํารองพิเศษไปจาย
แลวยังไมเพียงพอแกการจาย ใหจายจากเงินคงคลังเทาจํานวนที่ขาด และตองใชคืนเงินคงคลังจน
ครบจํานวนโดยนํามาจากสินทรัพยคงเหลือในบัญชีผลประโยชนประจําปในปตอๆ ไป หากยังมี
สินทรัพยคงเหลืออีก ใหโอนเขาบัญชีสํารองพิเศษ
สวนมาตรา ๘๓ แหงพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการ
เงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕
ไดบัญญัติใหจัดตั้งบัญชีสะสมเพื่อการชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการ
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินขึ้นในฝายการธนาคารของ ธปท. โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ชําระคืนตนเงินกูตามพระราชกําหนดดังกลาว และตนเงินกูตามพันธบัตรของกองทุนเพื่อการฟน ฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่กระทรวงการคลังค้ําประกันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งวรรคสองของมาตรา ๘ ไดกําหนดใหโอนสินทรัพยคงเหลือในบัญชี
ผลประโยชนประจําปตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ เขาบัญชีสะสมเพื่อการชําระคืนตน
เงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน โดยไมตองโอน
เขาบัญชีสํารองพิเศษจนกวาจะมียอดรวมทั้งหมดเทากับตนเงินกูตามพระราชกําหนดดังกลาว
ดังนั้น นับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๕ สินทรัพยคงเหลือในบัญชีผลประโยชนประจําปหลังจากการใช
จายเกี่ยวกับการออกและจัดการธนบัตร รวมทั้งการจัดการสินทรัพยในทุนสํารองเงินตราตามมาตรา
๓๓ วรรคสอง๔ แหงพระราชบัญญัติเงินตราฯ เมื่อสิ้นป ตองโอนเขาบัญชีสะสมเพื่อการชําระคืน
ตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งเปนไป
ตามมาตรา ๓๓ วรรคสาม ๕ แหงพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ ประกอบกับมาตรา ๘
วรรคสอง แหงพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕

๓

มาตรา ๘ ใหจัดตั้งบัญชีขึ้นบัญชีหนึ่งในฝายการธนาคารของธนาคารแหงประเทศไทย
เรียกวา “บัญชีสะสมเพื่อการชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน” มีวัตถุประสงคเพื่อการชําระคืนตนเงินกูตามพระราชกําหนดนี้ และตนเงินกูตามพันธบัตรของ
กองทุนเพื่อการฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ที่กระทรวงการคลัง ค้ําประกันตามมติค ณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
ในระหวางชําระหนี้ตนเงินกูตามวรรคหนึ่ง สินทรัพยคงเหลือในบัญชีผลประโยชนประจําป
ตามกฎหมายว า ด ว ยเงิ น ตราหลั ง จากการจ า ยเมื่ อ สิ้ น ป ใ ห โ อนเข า บั ญ ชี ต ามวรรคหนึ่ ง โดยไม ต อ งโอนเข า
บัญชีสํารองพิเศษ ทั้งนี้ จนกวาจะมียอดรวมทั้งหมดเทากับตนเงินกูตามวรรคหนึ่ง
๔
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน
๕
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน

๕
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) ไดพิจารณาขอ ๓.๔๖ ของบันทึกเลขที่
๑๒๐/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแนวทางการโอนสินทรัพย
คงเหลือในบัญชีผลประโยชนประจําปเขาบัญชีสะสมเพื่อการชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหาย
ของกองทุ น เพื่ อ การฟ น ฟู แ ละพั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น ในส ว นที่ กํ า หนดว า กรณี ที่ บั ญ ชี
ผลประโยชนประจําปมีไมพอคาใชจายอันเปนเหตุใหตองจายจากบัญชีสํารองพิเศษ ในสิ้นปตอไป
หากมีสินทรัพยในบัญชีผลประโยชนประจําปคงเหลือหลังการใชจาย จะตองจายคืนบัญชีสํารองพิเศษ
จนครบจํานวนที่ไดจายไปแลว เห็นวา ขอกําหนดดังกลาวไมสอดคลองกับมาตรา ๓๓ วรรคหา๗
แหงพระราชบัญญัติเงินตราฯ ที่กําหนดใหตองนําสินทรัพยคงเหลือในบัญชีผลประโยชนประจําป
ใชคืนเงินคงคลังเฉพาะในกรณีที่ไดนําเงินคงคลังมาใชจายเทานั้น สวนกรณีที่ไดมีการนําสินทรัพย
จากบัญชีสํารองพิเศษมาใชจาย ไมมีบทบัญญัติใดกําหนดใหตองนําสินทรัพยในบัญชีผลประโยชน
ประจําปไปใชคืนบัญชีสํารองพิเศษแตอยางใด ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคสอง๘ แหงพระราช
กําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น ระยะที่ ส องฯ ก็ ไ ด กํ า หนดให โ อนสิ น ทรั พ ย ค งเหลื อ ในบั ญ ชี
ผลประโยชนประจําปเขาบัญชีสะสมเพื่อการชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อ
การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน โดยไมตองโอนเขาบัญชีสํารองพิเศษจนกวาจะมียอด
รวมทั้งหมดเทากับตนเงินกูตามพระราชกําหนดดังกลาว ซึ่งเมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ในปจจุบัน
บัญชีสะสมเพื่อการชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินยังมียอดรวมนอยกวาตนเงินกูตามที่กําหนดไวในพระราชกําหนด ดังนั้น ในการโอน
ปดบัญชีผลประโยชนประจําปเมื่อสิ้นป จึงตองโอนสินทรัพยคงเหลือเขาบัญชีสะสมเพื่อการชําระคืน
ตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเทานั้น
(ลงชื่อ) พรทิพย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ธันวาคม ๒๕๕๐
๖

๓.๔ หากสินทรัพยในบัญชีผลประโยชนประจําปที่มีไวจายคาใชจายมีไมเพียงพอ ใหจาย
จากบัญชีสํารองพิเศษเทาจํานวนที่ขาด (พ.ร.บ. เงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ มาตรา ๓๓) และเมื่อบัญชีผลประโยชน
ประจําปมีเหลือจากการจายคาใชจายแลว ใหใชคืนบัญชีสํารองพิเศษจนครบจํานวนที่ไดจายไปภายในปนั้น
กอนโอนปดบัญชีสิ้นป หากปใดบัญชีผลประโยชนประจําปมีไมพอจายคืนบัญชีสํารองพิเศษก็ใหจายในปตอๆ
ไปจนครบจํานวน
๗
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน
๘
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ขางตน

