
 

ที่ กค 0409.3/ว 239            กรมบัญชีกลาง 

              ถนนพระราม 6 กทม. 10400 

 

 

29  กรกฎาคม  2547 

 

 

เรื่อง  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี ผูอํานวยการ เลขาธิการ ผูบัญชาการ ผูวาการตรวจเงินแผนดิน 

ส่ิงที่สงมาดวย  สําเนาระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 

 

  ดวยกระทรวงการคลังไดปรับปรุงแกไขระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ 

พ.ศ. 2523 โดยยกเลิกระเบียบดังกลาว และกําหนดระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ  

พ.ศ. 2547  เพื่อใหสวนราชการถือปฏิบัติ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดประกาศระเบียบกระทรวง 

การคลังวาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547 ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 121 ตอนพิเศษ 71 ง 

วันที่ 28 มิถุนายน 2547 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

  กรมบัญชีกลางจึงขอสงระเบียบดังกลาวมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตอไป 

 

 

 

          ขอแสดงความนับถือ 

 

 

         (นายศานิต  รางนอย) 

         อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

 

 

 

 

 

สํานักมาตรฐานดานกฎหมายและระเบียบการคลัง 

กลุมกฎหมายและระเบียบดานการเบิกจาย 

โทร. 0-2273-9024 ตอ 4320 



 
 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยเงินทดรองราชการ 

พ.ศ. 2547 
_____________________________________________ 

 

 

  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อใหสวนราชการสามารถ

นําเงินทดรองราชการไปทดรองจายในการปฏิบัติราชการไดอยางรวดเร็ว คลองตัวและมีประสิทธิภาพ 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (5) แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2520 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

  

  ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา  "ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547" 

  ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

  ขอ 3  ใหยกเลิกระเบียบเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2523 

  ขอ 4  ในระเบียบนี้ 

  "สวนราชการเจาของงบประมาณ" หมายความวา สวนราชการที่ไดรับงบประมาณรายจาย 

ไมวาจะเปนงบประมาณรายจายที่ตั้งไวสําหรับสวนราชการนั้น ๆ โดยเฉพาะ หรือเปนงบประมาณรายจายที่ตั้ง

ไวในงบกลาง 

  "หนวยงานในสังกัด" หมายความวา หนวยงานในสังกัดของสวนราชการเจาของงบประมาณ 

ทั้งที่เปนสวนราชการผูเบิกและหนวยงานยอย 

  "สวนราชการผูเบิก" หมายความวา สวนราชการซึ่งเบิกเงินกับกรมบัญชีกลาง หรือ  

สํานักงานคลังจังหวัด 

  "หนวยงานยอย" หมายความวา สวนราชการซึ่งมิไดเบิกเงินกับกรมบัญชีกลาง หรือ 

สํานักงานคลังจังหวัด 

  "สํานักงานคลังจังหวัด" หมายความรวมถึงสํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอ ดวย 

  "ใบสําคัญคูจาย" หมายความวา หลักฐานการจายที่เปนใบเสร็จรับเงิน หลักฐานของธนาคาร

แสดงการจายเงินใหแกเจาหนี้ หรือหลักฐานการนําเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูรับที่ธนาคารและใหรวมถึงใบนําสง

เงินตอคลังดวย 

  ขอ 5  ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 

 

/.หมวด  1… 
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หมวด 1 

เงินทดรองราชการ 

_________________________ 

 

  ขอ 6  ใหสวนราชการเจาของงบประมาณมีเงินทดรองราชการตามจํานวนที่ไดรับอนุญาต

จากกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

  ในกรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุผลอันสมควร กระทรวงการคลังอาจพิจารณา เพิ่ม ลด หรือ

ยกเลิกวงเงินทดรองราชการของสวนราชการเจาของงบประมาณ 

  เพื่อประโยชนในการพิจารณา เพิ่ม ลด หรือยกเลิกวงเงินทดรองราชการตามวรรคสองให 

สวนราชการเจาของงบประมาณหรือหนวยงานในสังกัด แลวแตกรณี สงรายงานการจายเงินทดรองราชการไปยัง 

กรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

  ในกรณีที่มีการ ลด หรือยกเลิกเงินทดรองราชการ ใหสวนราชการเจาของงบประมาณนําเงิน

ทดรองราชการที่กระทรวงการคลังส่ัง ลด หรือยกเลิกสงคืนคลังทันที โดยกระทรวงการคลังอาจใหหักสงจากเงินที่

เบิกเพื่อชดใชเงินทดรองราชการ 

  ขอ 7  เงินทดรองราชการที่สวนราชการเจาของงบประมาณไดรับอนุญาตจากกระทรวง 

การคลัง ใหนําไปพิจารณาแบงสรรแกหนวยงานในสังกัดตามความเหมาะสม แลวแจงใหกระทรวงการคลังทราบ

ทุกครั้งที่มีการแบงสรรหรือมีเปล่ียนแปลงการแบงสรร 

  ขอ 8  ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ กระทรวงการคลังอาจอนุญาตใหสวนราชการเจาของ 

งบประมาณใดมีเงินทดรองราชการ สําหรับเปนคาใชจายเปนการเฉพาะเรื่องนอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอ 14  

ตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด 

      
หมวด 2 

การเบิกเงินทดรองราชการ 
________________________________ 

   

  ขอ 9  การเบิกเงินจากคลังเปนเงินทดรองราชการ ใหสวนราชการผูเบิกปฏิบัติตามระเบียบวา

ดวยการเบิกจายเงินจากคลังโดยอนุโลม สําหรับหนวยงานยอยใหถือปฏิบัติตามหลกัเกณฑและวิธีการที่

กระทรวงการคลังกําหนด 

  ผูเบิกเงินทดรองราชการใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลังโดยอนุโลม 

 
 

/.หมวด 3.. 
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หมวด  3 
การเก็บรักษาเงินทดรองราชการ 

__________________________ 

   

  ขอ 10  ใหสวนราชการเจาของงบประมาณและหนวยงานในสังกัดเก็บรักษาเงินทดรอง 

ราชการเปนเงินสด ณ ที่ทําการ ไวเพื่อสํารองจายได ดังตอไปนี้ 

(1) สวนราชการผูเบิกในสวนกลาง ใหเก็บรักษาไดแหงละไมเกิน 100,000 บาท 

(2) สวนราชการผูเบิกในสวนภูมิภาค ใหเก็บรักษาไดแหงละไมเกิน 30,000 บาท 

(3) หนวยงานยอย ใหเก็บรักษาไดแหงละไมเกิน 10,000 บาท 

               ขอ 11  ในกรณีที่สวนราชการเจาของงบประมาณใดหรือหนวยงานในสังกัดใดมีเงินทดรอง   

ราชการจํานวนเกินกวาที่อนุญาตใหเก็บรักษาเปนเงินสด ณ ที่ทําการ ตามที่กําหนดไวในขอ 10  ใหสวนราชการ

เจาของงบประมาณนั้นหรือหนวยงานในสังกัดนั้นนําเงินทดรองราชการจํานวนที่เกินกวาที่ไดรับอนุญาตฝาก

ประเภทออมทรัพยกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ 

  ดอกเบี้ยที่เกิดจากการนําเงินทดรองราชการฝากธนาคารตามวรรคหนึ่ง ใหนําสงคลังเปน 

รายไดแผนดิน 

  ขอ 12  วิธีการเก็บรักษาเงินทดลองราชการใหปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการเก็บรักษาเงิน

และการนําเงินสงคลังของสวนราชการโดยอนุโลม 

  ขอ 13  สวนราชการเจาของงบประมาณใดหรือหนวยงานในสังกัดใดมีความจําเปนตอง

รักษาเงินทดรองราชการเปนเงินสด ณ ที่ทําการเกินกวาที่กําหนดไวใน ขอ 10 หรือมีเหตุผลอันสมควรที่จะนํา 

เงินทดรองราชการฝากไวที่อื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไวใน ขอ 11 ใหขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง 

 
หมวด 4 

การใชจายเงินทดรองราชการ 
____________________ 

 

  ขอ 14  เงินทดลองราชการมีไวสําหรับทดรองใชจายตามงบประมาณรายจาย ดังตอไปนี้ 

 (1)  งบบุคลากรเฉพาะคาจางซึ่งไมมีกําหนดจายเปนงวดแนนอนเปนประจําแตจําเปนตอง 

จายใหลูกจางแตละวันหรือแตละคราวเมื่อเสร็จงานที่จาง 

(2) งบดําเนินงานยกเวนคาไฟฟาและคาน้ําประปา 

 (3)  งบกลางเฉพาะที่จายเปนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและเงินสวัสดิการ 

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

(3) งบอื่นที่จายในลักษณะเชนเดียวกับ (1) หรือ (2) 

 

      /ขอ 15…. 
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 ขอ 15  เงินทดรองราชการจะนําไปจายเปนคาใชจายนอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอ 8 

และขอ 14 มิได 

 ขอ 16  กรณีที่มีความจําเปนเรงดวนในระยะตนปงบประมาณ แตสํานักงบประมาณยัง

ไมไดอนุมัติเงินประจํางวด ใหสวนราชการเจาของงบประมาณ และหนวยงานในสังกัดจายเงินทดรองราชการไป

กอนไดรับอนุญาติเงินประจํางวดได 

 ขอ 17  ใหสวนราชการเจาของงบประมาณและหนวยงานในสังกัดเปดบัญชีเงินฝาก 

กระแสรายวันกับธนาคารที่ฝากเงินทดรองราชการไวตามขอ 11 อีกหนึ่งบัญชีสําหรับการสั่งจายเงินทดรอง 

ราชการ โดยมีขอตกลงใหธนาคารโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยตามขอ 11 ไปเขาบัญชีเงนิฝาก 

กระแสรายวันเพื่อจายเงินตามเช็ค 

 ขอ 18  การจายเงินทดรองราชการใหมีใบสําคัญคูจายไวเปนหลักฐานเพื่อประโยชนในการ

ตรวจสอบและเบิกเงินงบประมาณรายจายชดใชเงินทดรองราชการ 

 การปฏิบัติเกี่ยวกับใบสําคัญคูจายใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง

โดยอนุโลม 

 
หมวด 5 

การสงคืนเงินทดรองราชการ 
______________________ 

 

 ขอ 19  ในกรณีที่หมดความจําเปนตองใชเงินทดรองราชการ ใหสวนราชการเจาของ 

งบประมาณนําเงินทดรองราชการสงคืนคลังภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันที่หมดความจําเปนตองใชเงิน 

ทดรองราชการ 

 
หมวด 6 

การรายงานและการบัญชี 
__________________ 

 

 ขอ 20  ใหสวนราชการเจาของงบประมาณที่ไดรับเงินทดรองราชการรายงานยอดเงิน 

ทดรองราชการตอกรมบัญชีกลางทุกส้ินปงบประมาณ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

 ขอ 21  การบนัทึกบัญชีควบคุมเงินทดรองราชการ ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลัง

กําหนด 

 

 

         /หมวด 7…. 
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หมวด 7 
เบ็ดเตล็ด 

____________ 

 

 ขอ 22  แบบพิมพ สมุดบัญชี และทะเบียนตาง ๆ ที่ใชเกี่ยวกับเงินทดรองราชการ และวิธีใช 

ใหเปนไปตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

 ขอ 23  วิธีปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวกับเงินทดรองราชการที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ใหเปนไป

ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 
บทเฉพาะกาล 

__________________ 

 

 ขอ 24  ในกรณีที่สวนราชการเจาของงบประมาณใดไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให

มีเงินทดรองราชการตามระเบียบเงินทดลองราชการ พ.ศ. 2523 เปนจํานวนเทาใดไวแลวใหสวนราชการของ

งบประมาณนั้นมีเงินทดลองราชการตามจํานวนที่ไดรับอนุญาตนั้น และใหถือวาเงินทดรองราชการดังกลาวเปน

เงินทดลองราชการตามระเบียบนี้ 

 ขอ 25  ในกรณีที่สวนราชการเจาของงบประมาณใดหรือหนวยงานในสังกัดใดไดรับอนุญาต

จากกระทรวงการคลังใหเก็บรักษาเงินทดลองราชการเปนเงินสด ณ ที่ทําการ ตามระเบียบเงินทดลองราชการ 

พ.ศ. 2523 เปนจํานวนสูงกวาวงเงินเก็บรักษาตามระเบียบนี้ ใหวงเงินเก็บรักษาเปนไปตามจํานวนที่ไดรับ

อนุญาตนั้น และใหถือวาการอนุญาตดังกลาวเปนการอนุญาตตามระเบียบนี้ 

 ขอ 26  บรรดาแบบพิมพ สมุดบัญชี และทะเบียนตาง ๆ ที่กรมบัญชีกลางกําหนดไวตาม

ระเบียบเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2523 ใหใชไปพลางกอน จนกวาจะไดกําหนดใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

 

ลงชื่อ      สมคิด  จาตุศรีพิทกัษ 

(นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 

สําเนาถูกตอง 

 

(นายอภิลาภ  เฮงประเสริฐ) 

นักวิชาการคลัง 6 ว 

 


