
ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าดว้ยเงนิทดรองราชการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยเงินทดรองราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และเพ่ือให้ 
ส่วนราชการสามารถน าเงินทดรองราชการไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
รวดเร็ว  คล่องตัว  และมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๑  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง 
ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวาง
ระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่ าด้วยเงินทดรองราชการ   
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยเงินทดรองราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ส่วนราชการ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

และมีฐานะเป็นกรม   
“ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ”  หมายความว่า  ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย 

ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ส าหรับส่วนราชการนั้น ๆ  โดยเฉพาะ  หรือเป็นงบประมาณ
รายจ่ายที่ตั้งไว้ในงบกลาง 

“หน่วยงานในสังกัด”  หมายความว่า  หน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ  
ทั้งที่เป็นส่วนราชการผู้เบิกและหน่วยงานย่อย 

“ส่วนราชการผู้ เบิก”  หมายความว่า  ส่วนราชการซึ่งเบิกเงินกับกรมบัญชีกลางหรือ 
ส านักงานคลังจังหวัด 

“หน่วยงานย่อย”  หมายความว่า  หน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง  
หรือในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  หรือที่ตั้งอยู่ในอ าเภอ  ซึ่งมิได้เบิกเงินกับกรมบัญชีกลาง  หรือ
ส านักงานคลังจังหวัด  แต่เบิกเงินผ่านส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานผู้เบิก 

“หลักฐานการจ่าย”  หมายความว่า  หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ  หรือเจ้าหนี้
ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว 

“เงินยืม”  หมายความว่า  เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“ระบบ”  หมายความว่า  ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(Government  Fiscal  Management  Information  System:  GFMIS)  ซึ่งปฏิบัติโดยผ่านช่องทาง 
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๖ การปฏิบัติในกรณีใดที่ระเบียบนี้ไม่ได้ก าหนดไว้  หรือการยกเว้นการปฏิบัติในกรณีใด

ตามระเบียบนี้  ให้ส่วนราชการขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

หมวด  ๑ 
เงินทดรองราชการ 

 
 

ข้อ ๗ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณมีเงินทดรองราชการตามจ านวนที่ได้รับอนุญาต
จากกระทรวงการคลัง  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุผลอันสมควร  กระทรวงการคลังอาจพิจารณาเพ่ิม  ลด   
หรือยกเลิกวงเงินทดรองราชการของส่วนราชการเจ้าของงบประมาณได้ตามความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับฐานะการคลังของประเทศ  โดยแจ้งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือหน่วยงาน
ในสังกัดทราบล่วงหน้า 

เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาเพ่ิม  ลด  หรือยกเลิกวงเงินทดรองราชการตามวรรคสอง   
ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือหน่วยงานในสังกัด  แล้วแต่กรณี  ส่งรายงานการจ่ายเงินทดรอง
ราชการไปยังกรมบัญชีกลาง  ตามวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ในกรณีที่มีการลดหรือยกเลิกเงินทดรองราชการ  ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณน าเงิน  
ทดรองราชการที่กระทรวงการคลังสั่งลดหรือยกเลิกส่งคืนคลังทันที  โดยกระทรวงการคลังอาจให้หักส่ง
จากเงินที่เบิกเพ่ือชดใช้เงินทดรองราชการ 

ข้อ ๘ เงินทดรองราชการที่ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง  
ให้น าไปพิจารณาแบ่งสรรแก่หน่วยงานในสังกัดตามความเหมาะสม  แล้วแจ้งให้กระทรวงการคลังทราบ
ทุกครั้งที่มีการแบ่งสรรหรือมีการเปลี่ยนแปลงการแบ่งสรร 

ข้อ ๙ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ  กระทรวงการคลังอาจอนุญาตให้ส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณใดมีเงินทดรองราชการ  ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายเป็นการเฉพาะเรื่องนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้
ในข้อ  ๑๔  ตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังก าหนด 

หมวด  ๒ 
การเบิกเงนิทดรองราชการ 

 
 

ข้อ ๑๐ การเบิกเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการ  ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกหรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้เบิกเงินจากคลัง 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ผู้เบิกเงินทดรองราชการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง  
การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลัง   

หมวด  ๓ 
การเกบ็รกัษาเงนิทดรองราชการ 

 
 

ข้อ ๑๑ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและหน่วยงานในสังกัดเก็บรักษาเงินทดรองราชการ
เป็นเงินสด  ณ  ที่ท าการ  ไว้เพื่อส ารองจ่ายได้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง  ให้เก็บรักษาได้แห่งละไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค  ให้เก็บรักษาได้แห่งละไม่เกิน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
(๓) หน่วยงานย่อย  ให้เก็บรักษาได้แห่งละไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใดหรือหน่วยงานในสังกัดใดมีเงินทดรอง

ราชการจ านวนเกินกว่าที่อนุญาตให้เก็บรักษาเป็นเงินสด  ณ  ที่ท าการ  ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๑๑   
ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณนั้นหรือหน่วยงานในสังกัดนั้น  น าเงินทดรองราชการจ านวนที่เกินกว่า
ที่ได้รับอนุญาตฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทออมทรัพย์ 

ดอกเบี้ยที่เกิดจากการน าเงินทดรองราชการฝากธนาคารตามวรรคหนึ่ง  ให้น าส่งคลัง 
เป็นรายได้แผ่นดิน 

ข้อ ๑๓ วิธีการเก็บรักษาเงินทดรองราชการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลัง 

หมวด  ๔ 
การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ 

 
 

ข้อ ๑๔ เงินทดรองราชการมีไว้ส าหรับทดรองใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่าย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) งบบุคลากร  เฉพาะค่าจ้างซึ่งไม่มีก าหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจ าแต่จ าเป็น 

ต้องจ่ายให้ลูกจ้างแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง 
(๒) งบด าเนินงาน  ยกเว้นค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปา 
(๓) งบกลาง  เฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  และเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
(๔) งบอื่นที่จ่ายในลักษณะเช่นเดียวกับ  (๑)  หรือ  (๒) 
ข้อ ๑๕ กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในระยะต้นปีงบประมาณ  แต่ส านักงบประมาณยังไม่ได้

อนุมัติเงินจัดสรร  ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและหน่วยงานในสังกัดจ่ายเ งินทดรองราชการ 
ไปก่อนได้รับอนุมัติเงินจัดสรรก็ได้ 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๖ ในการจ่ายเงินให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและหน่วยงานในสังกัด 
จ่ายเงินทดรองราชการจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามข้อ  ๑๒  วรรคหนึ่ง  ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   
(e-Payment)  ไปเข้าบัญชีของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน 

กรณีมีเหตุขัดข้องหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถด าเนินการจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  ตามวรรคหนึ่งได้  ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและหน่วยงาน 
ในสังกัดเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคารที่ฝากเงินทดรองราชการไว้ตามข้อ  ๑๒  วรรคหนึ่ง  
อีกหนึ่งบัญชีส าหรับการสั่งจ่ายเงินทดรองราชการ  โดยให้ธนาคารโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ตามข้อ  ๑๒  วรรคหนึ่งไปเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพ่ือจ่ายเงินตามเช็ค 

ข้อ ๑๗ การจ่ายเงินทดรองราชการต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ
และเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินทดรองราชการ 

การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงินทดรองราชการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลัง   

หมวด  ๕ 
การเบิกจ่ายเงินยืม 

 
 

ข้อ ๑๘ สัญญาการยืมเงินให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด 
ข้อ ๑๙ การอนุมัติการจ่ายเงินยืมให้เป็นอ านาจของบุคคล  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สวนราชการในราชการบริหารสวนกลางให้เป็นอ านาจของหัวหน้าสวนราชการระดับกรม  

หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมาย  ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร  ประเภทอ านวยการ  
ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการหรือประเภททั่วไป  ระดับอาวุโส  หรือเทียบเท่าขึ้นไป  หรือผู้ที่มียศ
ตั้งแต่พันโท  นาวาโท  นาวาอากาศโท  หรือพันต ารวจโทขึ้นไป 

สวนราชการในราชการบริหารสวนกลางที่มีส านักงานอยูในสวนภูมิภาค  หรือแยกต่างหาก 
จากกระทรวง  ทบวง  กรม  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะมอบหมายให้หัวหน้าส านักงานเป็นผู้อนุมตัิ
ส าหรับหน่วยงานนั้นก็ได้ 

(๒) สวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคให้เป็นอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค 
ข้อ ๒๐ การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้แต่ เฉพาะที่ผู้ยืมได้ท าสัญญาการยืมเงิน  และผู้มีอ านาจ 

ได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินนั้นแล้วเท่านั้น  โดยจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)   
ข้อ ๒๑ การอนุมัติให้ยืมเงินเพ่ือใช้ในราชการ  ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะ 

เทา่ที่จ าเป็น  และห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ในเมื่อผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน 
ข้อ ๒๒ การจ่ายเงินยืมจากเงินทดรองราชการจะจ่ายได้แต่เฉพาะค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุญาต

ตามข้อ  ๙  และงบรายจ่ายหรือรายการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๑๔ 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๒๓ สัญญาการยืมเงินให้จัดท าขึ้นสองฉบับพร้อมกับมอบให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมเก็บรักษา
ไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ  ให้ผู้ยืมเก็บไว้หนึ่งฉบับ 

ข้อ ๒๔ การจ่ายเงินยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้จ่ายได้
ส าหรับระยะเวลาการเดินทางที่ไม่เกินเก้าสิบวัน 

ข้อ ๒๕ ให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป  (ถ้ามี)  ภายในก าหนด
ระยะเวลา  ดังนี้ 

(๑) กรณีเดินทางไปประจ าต่างส านักงาน  หรือการเดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศ
หรือกรณีเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม  ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน
สามสิบวันนับแต่วันได้รับเงิน 

(๒) กรณีเดินทางไปราชการอื่น  รวมทั้งการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว  ให้ ส่งแก่
ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายในสิบห้าวันนับแต่วันกลับมาถึง 

(๓) การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการนอกจาก  (๑)  หรือ  (๒)  ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืม
ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับเงิน 

ในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่งหลักฐานการจ่าย  เพ่ือส่งใช้คืนเงินยืมแล้วมีเหตุต้องทักท้วง  ให้ส่วนราชการ
ผู้ให้ยืมแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน  แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามค าทักท้วงภายในสิบห้าวันนับแต่ 
วันที่ได้รับค าทักท้วง  หากผู้ยืมมิได้ด าเนินการตามค าทักท้วงและไม่ได้ชี้แจงเหตุผลให้ ส่วนราชการ 
ผู้ให้ยืมทราบ  ให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมด าเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินโดยถือว่ าผู้ยืม 
ยังมิได้ส่งใชค้ืนเงินยืมเท่าจ านวนที่ทักท้วงนั้น 

ข้อ ๒๖ เมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและ/หรือเงินเหลือจ่ายที่ยืม  (ถ้ามี)  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคืน
บันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงินพร้อมทั้งพิมพ์หลักฐานการรับเงินคืนจากระบบอิเล็กทรอนิกส์   
(e-Payment)  ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  และ/หรือออกใบรับใบส าคัญตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนดให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๒๗ ใหสวนราชการเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินซึ่งยังมิได้ช าระคืนเงินยืมให้ เสร็จสิ้นไว้ใน 
ที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย  และเมื่อผู้ยืมได้ช าระคืนเงินยืมเสร็จสิ้นแล้วให้เก็บรักษาเช่นเดียวกับหลักฐาน
การจ่าย 

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ ผู้อ านวยการ 
กองคลังเรียกให้ชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว  อย่างช้าไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันครบก าหนด 

ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้  ให้ผู้อ านวยการกองคลังรายงานใหหัวหน้าส่วนราชการ  
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณีทราบ  เพ่ือพิจารณาสั่งการบังคับให้ เป็นไปตามสัญญาการยืมเงิน
ต่อไป 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๖ 
การส่งคืนเงินทดรองราชการ 

 
 

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่หมดความจ าเป็นต้องใช้เงินทดรองราชการ  ให้ส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณน าเงินทดรองราชการส่งคืนคลังภายในสิบห้าวันท าการนับแต่วันที่หมดความจ าเป็นต้องใช้  
เงินทดรองราชการ 

หมวด  ๗ 
การรายงานและการบัญช ี

 
 

ข้อ ๓๐ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณที่ได้รับเงินทดรองราชการรายงานยอดเงินทดรอง
ราชการต่อกรมบัญชีกลางทุกสิ้นปีงบประมาณ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และแบบที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 

ข้อ ๓๑ การบันทึกบัญชีควบคุมเงินทดรองราชการ  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใดได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง  
ให้มีเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
เป็นจ านวนเท่าใดไว้แล้ว  ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณนั้นมีเงินทดรองราชการตามจ านวนที่ได้รับ
อนุญาตนั้น  และให้ถือว่าเงินทดรองราชการดังกล่าวเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๓๓ ในกรณีที่ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใดหรือหน่วยงานในสังกัดใดได้รับอนุญาต
จากกระทรวงการคลังให้เก็บรักษาเงินทดรองราชการเป็นเงินสด  ณ  ที่ท าการ  ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ  พ .ศ.  ๒๕๔๗  เป็นจ านวนสูงกว่าวงเงินเก็บรักษา 
ตามระเบียบนี้  ให้วงเงินเก็บรักษาเป็นไปตามจ านวนทีไ่ดร้ับอนุญาตนัน้  และให้ถือว่าการอนญุาตดงักลา่ว
เป็นการอนุญาตตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๓๔ การบันทึกบัญชีควบคุมเงินทดรองราชการที่กระทรวงการคลังก าหนดไว้ตามระเบยีบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ให้ใช้ไปพลางก่อน  จนกว่าจะได้ก าหนด 
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  19  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ตารางเปรียบเทียบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดว้ยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 กับ พ.ศ. 2547 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2547 แก้ไข/เปลี่ยนแปลง 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้มีความสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และเพ่ือให้ส่วนราชการสามารถน าเงินทดรองราชการไปใช้
เป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการปฏิบัติราชการได้อย่างรวดเร็ว 
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือให้ส่วนราชการสามารถน าเงินทดรองราชการ              
ไปทดรองจ่ายในการปฏิบัติราชการได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว 
และมีประสิทธิภาพ 

- เหตุที่มีการปรับปรุงระเบียบคล้ายคลึงกัน  คือ
ให้ส่วนราชการน าเ งินทดรองราชการไปใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว 
และมีประสิทธิภาพ  
- เพ่ิมเติม ระเบียบ พ.ศ. 2562 ปรับปรุงเพ่ือให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ ง                 
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคลั งโดยความเห็นชอบ                   
ของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๑ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้ 

- อ้างถึงอ านาจที่ใช้ในการวางระเบียบ  

∙ ระเบียบ พ.ศ. 2547 ใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 (ถูกยกเลิกโดย
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

∙ ระเบียบ พ.ศ. 2562 ใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติ
วิ นั ยการเงิ นการคลั งของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่ งให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดระเบียบ             
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลัง   
ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลัง              
ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗” 

- ก าหนดชื่อระเบียบใหม่ 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

- การใช้บังคับเหมือนกัน คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
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พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2547 แก้ไข/เปลี่ยนแปลง 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบเงินทดองราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ - เป็นการยกเลิกระเบียบฉบับเดิม 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม

หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และมีฐานะเป็นกรม 
“ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ” หมายความว่า  

ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย ไม่ว่าจะเป็น
งบประมาณรายจ่ ายที่ตั้ งไว้ส าหรับส่วนราชการนั้นๆ 
โดยเฉพาะ หรือเป็นงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ในงบกลาง 

“หน่วยงานในสังกัด” หมายความว่า หน่วยงานในสังกัด 
ของส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ ทั้งที่เป็นส่วนราชการ              
ผู้เบิกและหน่วยงานย่อย 

“ส่วนราชการผู้เบิก” หมายความว่า ส่วนราชการซึ่งเบิก
เงินกับกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัด 

“หน่วยงานย่อย” หมายความว่า หน่วยงานในสังกัด 
ของส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง หรือในราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค หรือที่ตั้งอยู่ในอ าเภอ ซึ่งมิได้เบิกเงิน 
กับกรมบัญชีกลาง หรือส านักงานคลังจังหวัด แต่เบิกเงิน
ผ่านส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานผู้เบิก 

 
 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
 
 
“ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ” หมายความว่า               

ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย  ไม่ว่าจะเป็น
งบประมาณรายจ่ ายที่ตั้ ง ไว้ส าหรับส่วนราชการนั้นๆ 
โดยเฉพาะ หรือเป็นงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ในงบกลาง 

“หน่วยงานในสังกัด” หมายความว่า หน่วยงานในสังกัด
ของส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ ทั้งที่เป็นส่วนราชการ           
ผู้เบิกและหน่วยงานย่อย 

“ส่วนราชการผู้เบิก” หมายความว่า ส่วนราชการซึ่งเบิก
เงินกับกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัด 

“หน่วยงานย่อย” หมายความว่า ส่วนราชการซึ่งมิได้เบิก
เงินกับกรมบัญชีกลาง หรือส านักงานคลังจังหวัด 

 
 
 
“ส านักงานคลังจังหวัด” หมายความรวมถึงส านักงาน 

คลังจังหวัด ณ อ าเภอ ด้วย 

 
- เพ่ิมนิยาม “ส่วนราชการ”  
 
- ความหมายเหมือนเดิม 
 
 
 
- ความหมายเหมือนเดิม 
 
 
- ความหมายเหมือนเดิม 
 
- ให้ความหมายหน่วยงานย่อยชัดเจนขึ้น 
 
 
 
 
- ยกเลิกนิยาม เนื่องจากส านักงานคลังจังหวัด  
ณ อ าเภอ ยุบเลิกไปตามการปรับโครงสร้างภายใน
ของกรมบัญชีกลาง 
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 “หลักฐานการจ่าย” หมายความว่า หลักฐานที่แสดงว่า
ได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้ รับ หรือเจ้าหนี้ ตามข้อผูกพัน            
โดยถูกต้องแล้ว 

 
 
“เงินยืม” หมายความว่า เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่

บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง             
ไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใด 

 
 
“ระบบ” หมายความว่า ระบบการบริหารการเงิน             

การคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government 
Fiscal Management Information System: GFMIS)  
ซึ่งปฏิบัติโดยผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังก าหนด 

“ใบส าคัญคู่จ่าย” หมายความว่า หลักฐานการจ่ายที่เป็น
ใบเสร็จรับเงิน หลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินให้แก่
เจ้าหนี้ หรือหลักฐานการน าเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับ             
ที่ธนาคารและให้รวมถึงใบน าส่งเงินต่อคลังด้วย 

- ยกเลิกนิยาม “ใบส าคัญคู่จ่าย” 
- เ พ่ิมนิยาม “หลักฐานการจ่าย” ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- เพ่ิมนิยาม “เงินยืม” ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(แต่ ไม่รวมถึงประโยค “ทั้งนี้  ไม่ว่ าจะจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ”) 
- เพ่ิมนิยาม “ระบบ” ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒  

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ - คงเดิม 
ข้อ ๖ การปฏิบัติในกรณีใดที่ระเบียบนี้ไม่ได้ก าหนดไว้

หรือการยกเว้นการปฏิบัติ ในกรณีใดตามระเบียบนี้                     
ให้ส่วนราชการขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

 - เ พ่ิมเติม กรณีระเบียบมิ ได้ก าหนดวิธีปฏิบัติ                  
ห รื อก รณี ขอยก เ ว้ นก ารปฏิ บั ติ ต า มร ะ เบี ยบ                        
ให้ส่วนราชการขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

หมวด ๑ 
เงินทดรองราชการ 

หมวด ๑ 
เงินทดรองราชการ 

 

ข้อ ๗ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณมีเงินทดรอง
ราชการตามจ านวนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง 

ข้อ ๖ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณมีเงินทดรอง
ราชการตามจ านวนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง 

- ระเบียบ พ.ศ. 2562 ข้อ 7 วรรค 2 ก าหนดเพ่ิมเติม
จากระเบียบ พ.ศ. 2547 ข้อ 6 วรรค 2  
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ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
ในกรณีที่ มี ความจ า เป็นหรือมี เหตุผล อันสมควร 

กระทรวงการคลังอาจพิจารณาเพ่ิม ลด หรือยกเลิกวงเงิน
ทดรองราชการของส่วนราชการเจ้าของงบประมาณได้ตาม
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับฐานะการคลังของประเทศ 
โดยแจ้งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือหน่วยงาน
ในสังกัดทราบล่วงหน้า  

เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาเพิ่ม ลด หรือยกเลิกวงเงิน
ทดรองราชการตามวรรคสองให้ส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณหรือหน่วยงานในสังกัด แล้วแต่กรณี ส่งรายงาน
การจ่ายเงินทดรองราชการไปยังกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการ
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ในกรณีที่มีการลดหรือยกเลิกเงินทดรองราชการ             
ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณน าเงินทดรองราชการ                
ที่กระทรวงการคลังสั่ งลดหรือยกเลิกส่งคืนคลังทันที                    
โดยกระทรวงการคลังอาจให้หักส่งจากเงินที่เบิกเพ่ือชดใช้
เงินทดรองราชการ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
ในกรณีที่ มี คว ามจ า เป็ นหรื อมี เหตุ ผล อันสมควร

กระทรวงการคลังอาจพิจารณาเพ่ิม ลด หรือยกเลิกวงเงิน    
ทดรองราชการของส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 

 
 
 
เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาเพ่ิม ลด หรือยกเลิกวงเงิน 

ทดรองราชการตามวรรคสอง ให้ส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณหรือหน่วยงานในสังกัด แล้วแต่กรณี ส่งรายงาน
การจ่ายเงินทดรองราชการไปยังกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการ 
ทีก่ระทรวงการคลังก าหนด 

ในกรณีที่ มีการลดหรือยกเลิก เ งินทดรองราช การ                
ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณน าเงินทดรองราชการ              
ที่กระทรวงการคลังสั่ งลดหรือยกเลิกส่ งคืนคลังทันที                  
โดยกระทรวงการคลังอาจให้หักส่งจากเงินที่เบิกเพ่ือชดใช้ 
เงินทดรองราชการ 

 
- เพ่ิมเติม ข้อความเกี่ยวกับการเพ่ิม ลด หรือยกเลิก
วงเงินทดรองราชการให้มีความเหมาะสม เพ่ือให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ   
พ.ศ. 2562 
 
 
- คงเดิม 
 
 
 
 
- คงเดิม  

ข้อ ๘ เงินทดรองราชการที่ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้น าไปพิจารณาแบ่งสรร
แก่หน่วยงานในสังกัดตามความเหมาะสม แล้วแจ้งให้
กระทรวงการคลังทราบทุกครั้งที่มีการแบ่งสรรหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงการแบ่งสรร 

ข้อ ๗ เงินทดรองราชการที่ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้น าไปพิจารณาแบ่งสรร
แก่หน่วยงานในสังกัดตามความเหมาะสม แล้วแจ้งให้
กระทรวงการคลังทราบทุกครั้ งที่มีการแบ่งสรรหรือมี
เปลี่ยนแปลงการแบ่งสรร 

- คงเดิม 
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ข้อ ๙ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ กระทรวงการคลังอาจอนุญาต
ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใดมีเงินทดรองราชการ 
ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายเป็นการเฉพาะเรื่องนอกเหนือจาก              
ที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๔ ตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๘ ในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษ กระทรวงการคลังอาจอนุญาต
ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใดมีเงินทดรองราชการ 
ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายเป็นการเฉพาะเรื่องนอกเหนือจาก              
ที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๔ ตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังก าหนด 

- คงเดิม 

หมวด ๒ 
การเบิกเงินทดรองราชการ 

หมวด ๒ 
การเบิกเงินทดรองราชการ 

 

ข้อ ๑๐ การเบิกเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการ   
ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้ เบิกหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมาย                
เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง 

ผู้ เบิก เงินทดรองราชการให้ เป็นไปตาม ระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง 

ข้อ ๙ การเบิกเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการ        
ให้ส่วนราชการผู้เบิกถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่าย 
เงินจากคลังโดยอนุโลม ส าหรับหน่วยงานย่อยให้ถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ผู้เบิกเงินทดรองราชการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย   
การเบิกจ่ายเงินจากคลังโดยอนุโลม 

- ระเบียบ พ.ศ. 2562 ก าหนดผู้มีอ านาจเบิกเงิน
จากคลังอย่างชัดเจน  

หมวด ๓ 
การเก็บรักษาเงินทดรองราชการ 

หมวด ๓ 
การเก็บรักษาเงินทดรองราชการ 

 

ข้อ ๑๑ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและหน่วยงาน
ในสังกัดเก็บรักษาเงินทดรองราชการเป็นเงินสด ณ ที่ท าการ 
ไว้เพ่ือส ารองจ่ายได้ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่วนราชการผู้ เบิกในส่วนกลาง ให้เก็บรักษาได้             
แห่งละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒) ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค ให้เก็บรักษาได้
แห่งละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท 

(๓) หน่วยงานย่อย ให้เก็บรักษาได้แห่งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

ข้อ ๑๐ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและหน่วยงาน
ในสังกัดเก็บรักษาเงินทดรองราชการเป็นเงินสด ณ ที่ท าการ  
ไว้เพ่ือส ารองจ่ายได้ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง ให้เก็บรักษาได้      
แห่งละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒) ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค ให้เก็บรักษาได้    
แห่งละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท 

(๓) หน่วยงานย่อย ให้เก็บรักษาได้แห่งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

- คงเดิม 
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ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใด
หรือหน่วยงานในสังกัดใดมีเงินทดรองราชการจ านวนเกินกว่า
ที่อนุญาตให้เก็บรักษาเป็นเงินสด ณ ที่ท าการ ตามที่ก าหนดไว้
ในข้อ ๑๑ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณนั้นหรือหน่วยงาน
ในสังกัดนั้น น าเงินทดรองราชการจ านวนที่เกินกว่าที่ได้รับ
อนุญาตฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทออมทรัพย์ 

ดอกเบี้ยที่เกิดจากการน าเงินทดรองราชการฝากธนาคาร
ตามวรรคหนึ่ง ให้น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใด    
หรือหน่วยงานในสังกัดใดมีเงินทดรองราชการจ านวนเกินกว่า 
ที่อนุญาตให้เก็บรักษาเป็นเงินสด ณ ที่ท าการ ตามที่ก าหนด
ไว้ในข้อ ๑๐ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณนั้นหรือหน่วยงาน
ในสังกัดนั้น น าเงินทดรองราชการจ านวนที่เกินกว่าที่ได้รับ
อนุญาตฝากประเภทออมทรัพย์กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 

ดอกเบี้ยที่เกิดจากการน าเงินทดรองราชการฝากธนาคาร
ตามวรรคหนึ่ง ให้น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

- คงเดิม 

ข้อ ๑๓ วิธีการเก็บรักษาเงินทดรองราชการให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง 

ข้อ ๑๒ วิธีการเก็บรักษาเงินทดรองราชการให้ปฏิบัติ    
ตามระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง 
ของส่วนราชการโดยอนุโลม 

- วิ ธีปฏิบัติคง เดิม แต่ปรับ เปลี่ ยนชื่ อระเบียบ            
ตามระเบียบที่ปรับปรุงใหม่ 

 ข้อ ๑๓ ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใดหรือหน่วยงาน
ในสังกัดใดมีความจ าเป็นต้องเก็บรักษาเงินทดรองราชการ
เป็นเงินสด ณ ที่ท าการเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๐ หรือมี
เหตุผลอันสมควรที่จะน าเงินทดรองราชการฝากไว้ที่ อ่ืน
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๑ ให้ขอท าความตกลงกับ
กรมบัญชีกลาง 

- ยกเลิก 

หมวด ๔ 
การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ 

หมวด ๔ 
การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ 

 

ข้อ ๑๔ เงินทดรองราชการมีไว้ส าหรับทดรองใช้จ่าย
ตามงบประมาณรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 

(๑) งบบุคลากร เฉพาะค่าจ้างซึ่งไม่มีก าหนดจ่ายเป็นงวด 
แต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง 

ข้อ ๑๔ เงินทดรองราชการมีไว้ส าหรับทดรองใช้จ่าย    
ตามงบประมาณรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 

(๑) งบบุคลากร เฉพาะค่าจ้างซึ่งไม่มีก าหนดจ่ายเป็นงวด          
แต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง 

- คงเดิม 
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(๒) งบด าเนินงาน ยกเว้นค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปา 
(๓) งบกลาง เฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาของบุตร และเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
(๔) งบอ่ืนที่จ่ายในลักษณะเช่นเดียวกับ (๑) หรือ (๒) 

(๒) งบด าเนินงานยกเว้นค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปา 
(๓) งบกลางเฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาของบุตร และเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
(๔) งบอ่ืนที่จ่ายในลักษณะเช่นเดียวกับ (๑) หรือ (๒) 

 

 ข้อ ๑๕ เงินทดรองราชการจะน าไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๘ และข้อ ๑๔ มิได้ 

- เปลี่ยนแปลงเป็นข้อ 22 ตามระเบียบ พ.ศ. 2562 

ข้อ ๑๕ กรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนในระยะต้นปีงบประมาณ 
แต่ส านักงบประมาณยังไม่ได้อนุมัติเงินจัดสรร ให้ส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณและหน่วยงาน ในสังกัดจ่ายเงินทดรอง
ราชการไปก่อนได้รับอนุมัติเงินจัดสรรก็ได้ 

ข้อ ๑๖ กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในระยะต้นปีงบประมาณ 
แต่ส านักงบประมาณยังไม่ได้อนุมัติเงินประจ างวด ให้ส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณและหน่วยงานในสังกัดจ่ายเงินทดรอง
ราชการไปก่อนได้รับอนุมัติเงินประจ างวดได ้

- วิธีปฏิบัติคงเดิม แต่เปลี่ยน “เงินประจ างวด” เป็น 
“เงินจัดสรร” ตามนิยามของพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ข้อ ๑๖ ในการจ่ายเงินให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ
และหน่วยงานในสังกัดจ่ายเงินทดรองราชการจากบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Payment) ไปเข้าบัญชีของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน 

กรณีมีเหตุขัดข้องหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถ
ด าเนินการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
ตามวรรคหนึ่งได้ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและหน่วยงาน
ในสังกัดเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคารที่ฝาก 
เงินทดรองราชการไว้ตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง อีกหนึ่งบัญชี
ส าหรับการสั่งจ่ายเงินทดรองราชการ โดยให้ธนาคาร               
โอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง
ไปเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพื่อจ่ายเงินตามเช็ค 

ข้อ ๑๗ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและหน่วยงาน
ในสังกัดเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคารที่ฝาก              
เงินทดรองราชการไว้ตามข้อ ๑๑ อีกหนึ่งบัญชีส าหรับการสั่งจ่าย 
เงินทดรองราชการ โดยมีข้อตกลงให้ธนาคารโอนเงินจาก
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามข้อ ๑๑ ไปเข้าบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวันเพื่อจ่ายเงินตามเช็ค 

- เปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินทดรอง
ราชการให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
- ส าหรับวิธีปฏิบัติแบบเดิม (จ่ายเงินตามเช็ค) ให้ใช้
เฉพาะกรณีมีเหตุขัดข้องหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วน             
ที่ ไม่สามารถจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์                  
(e-Payment) ได ้
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ข้อ ๑๗ การจ่ายเงินทดรองราชการต้องมีหลักฐานการจ่าย
ไว้เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและเบิกเงินงบประมาณ
รายจ่ายชดใช้เงินทดรองราชการ 

การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงินทดรองราชการ
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน
จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงิน
ส่งคลัง 

ข้อ ๑๘ การจ่ายเงินทดรองราชการให้มีใบส าคัญคู่จ่ายไว้
เป็นหลักฐานเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและเบิกเงิน
งบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินทดรองราชการ 

การปฏิบัติเกี่ยวกับใบส าคัญคู่จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ    
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลังโดยอนุโลม 

- วิธีปฏิบัติคงเดิม แต่เปลี่ยน “ใบส าคัญคู่จ่าย” เป็น 
“หลักฐานการจ่ าย” ตามนิยามของระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง 
พ.ศ. 2562  
 

หมวด ๕ 
การเบิกจ่ายเงินยืม 

 - เพ่ิมเติมหมวดที่ 5 การเบิกจ่ายเงินยืม ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง                 
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. 2562 

ข้อ ๑๘ สัญญาการยืมเงินให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวง 
การคลังก าหนด 

  

ข้อ ๑๙ การอนุมัติการจ่ายเงินยืมให้เป็นอ านาจของบุคคล 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางให้เป็นอ านาจ
ของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมมอบหมาย ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร 
ประเภทอ านวยการ ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ
หรือประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือเทียบเท่าขึ้นไป               
หรื อผู้ ที่ มี ยศตั้ งแต่ พัน โท นาวา โท นาวาอากาศโท                     
หรือพันต ารวจโทข้ึนไป 

 - ก าหนดวิธีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง              
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน               
การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
ข้อ 36 (1) และ (2) 
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ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีส านักงาน
อยู่ในส่วนภูมิภาค หรือแยกต่างหากจากกระทรวง ทบวง 
กรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะมอบหมายให้หัวหน้า
ส านักงานเป็นผู้อนุมัติส าหรับหน่วยงานนั้นก็ได้ 

(๒) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้เป็น
อ านาจของหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค 

  

ข้อ ๒๐ การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้แต่เฉพาะที่ผู้ยืมได้ท า
สัญญาการยืมเงิน และผู้มีอ านาจได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืม      
ตามสัญญาการยืมเงินนั้นแล้วเท่านั้น โดยจ่ายผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 

 - ก าหนดวิธีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง              
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 57 

ข้อ ๒๑ การอนุมัติให้ยืมเงินเพ่ือใช้ในราชการ ให้ผู้มีอ านาจ
พิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะเท่าที่จ าเป็น และห้ามมิให้
อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ในเมื่อผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงินยืม               
รายเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน 

 - ก าหนดวิธีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง              
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 59 

ข้อ ๒๒ การจ่ายเงินยืมจากเงินทดรองราชการจะจ่ายได้
แต่เฉพาะค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุญาตตามข้อ ๙ และงบรายจ่าย
หรือรายการตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑๔ 

 - ก าหนดวิธีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง              
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 63 
แต่ก าหนดค่าใช้จ่ ายที่สามารถจ่ายได้ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 

ข้อ ๒๓ สัญญาการยืมเงินให้จัดท าขึ้นสองฉบับพร้อมกับ
มอบให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ 
ให้ผู้ยืมเก็บไว้หนึ่งฉบับ 

 - ก าหนดวิธีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง              
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 61 
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ข้อ ๒๔ การจ่ายเงินยืมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรให้จ่ายได้ส าหรับระยะเวลา  
การเดินทางท่ีไม่เกินเก้าสิบวัน 

 - ก าหนดวิธีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง              
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 64 
ส าหรับระยะเวลาการเดินทางที่ไม่เกินเก้าสิบวันเท่านั้น 

ข้อ ๒๕ ให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่าย            
ที่ยืมไป (ถ้ามี) ภายในก าหนดระยะเวลา ดังนี้ 

(๑) กรณีเดินทางไปประจ าต่างส านักงาน หรือการเดินทาง
ไปราชการประจ าในต่างประเทศ หรือกรณีเดินทางกลับ
ภูมิล าเนาเดิม ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับเงิน 

(๒) กรณีเดินทางไปราชการอ่ืน รวมทั้งการเดินทาง                
ไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืม
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันกลับมาถึง 

(๓) การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการนอกจาก (๑) หรือ (๒) 
ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืม ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ได้รับเงิน 

ในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่งหลักฐานการจ่าย เพ่ือส่งใช้คืนเงินยืม
แล้วมีเหตุต้องทักท้วง ให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมแจ้งข้อทักท้วง
ให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามค าทักท้วง
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าทักท้วง หากผู้ยืมมิได้
ด าเนินการตามค าทักท้วงและไม่ได้ชี้แจงเหตุผลให้ส่วน
ราชการผู้ให้ยืมทราบ ให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมด าเนินการตาม 

 - ก าหนดวิธีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง              
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 65 
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เงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินโดยถือว่าผู้ยืมยังมิได้ส่งใช้คืน
เงินยืมเท่าจ านวนที่ทักท้วงนั้น 

  

ข้อ ๒๖ เมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและ/หรือเงินเหลือจ่าย
ที่ยืม (ถ้ามี) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคืนบันทึกการรับคืนในสัญญา
การยืมเงินพร้อมทั้งพิมพ์หลักฐานการรับเงินคืนจากระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามทีก่ระทรวงการคลังก าหนด 
และ/หรือออกใบรับใบส าคัญตามแบบที่กรมบัญชีกลาง 
ก าหนดให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน 

 - ก าหนดวิธีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง              
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 66 

ข้อ ๒๗ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินซึ่งยัง
มิได้ช าระคืนเงินยืมให้เสร็จสิ้นไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย 
และเมื่อผู้ยืมได้ช าระคืนเงินยืมเสร็จสิ้นแล้วให้เก็บรักษา
เช่นเดียวกับหลักฐานการจ่าย 

 - ก าหนดวิธีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง              
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 67 

ข้อ ๒๘ ในกรณีท่ีผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงินยืมภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด ให้ผู้อ านวยการกองคลังเรียกให้ชดใช้เงินยืม             
ตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว             
อย่างช้าไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบก าหนด 

ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ ให้ผู้อ านวยการ
กองคลังรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
แล้วแต่กรณีทราบ เพ่ือพิจารณาสั่งการบังคับให้เป็นไป              
ตามสัญญาการยืมเงินต่อไป 

 

 - ก าหนดวิธีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง              
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 68 
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หมวด ๖ 
 การส่งคืนเงินทดรองราชการ 

หมวด ๕ 
การส่งคืนเงินทดรองราชการ 

 

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่หมดความจ าเป็นต้องใช้เงินทดรอง
ราชการ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณน าเงินทดรอง
ราชการส่งคืนคลังภายในสิบห้าวันท าการนับแต่วันที่หมด
ความจ าเป็นต้องใช้เงินทดรองราชการ 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่หมดความจ าเป็นต้องใช้เงินทดรอง
ราชการ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณน าเงินทดรอง
ราชการส่งคืนคลังภายในสิบห้าวันนับตั้ งแต่วันที่หมด                 
ความจ าเป็นต้องใช้เงินทดรองราชการ 

- เปลี่ยนแปลง การน าเงินทดรองราชการส่งคืนคลัง 
จาก “ภายในสิบห้าวัน” เป็น “ภายในสิบห้าวันท าการ” 

หมวด ๗  
การรายงานและการบัญชี 

หมวด ๖ 
การรายงานและการบัญชี 

 

ข้อ ๓๐ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณที่ได้รับเงิน
ทดรองราชการรายงานยอดเงินทดรองราชการต่อกรมบัญชีกลาง
ทุกสิ้นปีงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๒๐ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณที่ได้รับเงิน    
ทดรองราชการรายงานยอดเงินทดรองราชการต่อกรมบัญชีกลาง
ทุกสิ้นปีงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

- เปลี่ ยนแปลง ผู้ ก าหนดหลักเกณฑ์  วิ ธีการ
และแบบฟอร์มการรายงาน จาก “กรมบัญชีกลาง” 
เป็น “กระทรวงการคลัง” 

ข้อ ๓๑ การบันทึกบัญชีควบคุมเงินทดรองราชการ             
ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๒๑ การบันทึกบัญชีควบคุมเงินทดรองราชการ  
ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

- คงเดิม 

 หมวด ๗ 
เบ็ดเตล็ด 

 

 ข้อ ๒๒ แบบพิมพ์ สมุดบัญชี และทะเบียนต่างๆ ที่ใช้เกี่ยวกับ
เงินทดรองราชการ และวิธีใช้ ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 

- ยกเลิก 

 ข้อ ๒๓ วิธีปฏิบัติอ่ืนใดที่เกี่ยวกับเงินทดรองราชการที่มิได้
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง 
ก าหนด 

- ยกเลิก 
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บทเฉพาะกาล 
 

บทเฉพาะกาล  

ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใด
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้มีเงินทดรองราชการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นจ านวนเท่าใดไว้แล้ว ให้ส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณนั้นมีเงินทดรองราชการตามจ านวน               
ที่ได้รับอนุญาตนั้น และให้ถือว่าเงินทดรองราชการดังกล่าว
เป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใด
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้มีเงินทดรองราชการ
ตามระเบียบเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นจ านวน
เท่าใด ไว้แล้วให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณนั้นมีเงิน
ทดรองราชการตามจ านวนที่ได้รับอนุญาตนั้น และให้ถือว่า
เงินทดรองราชการดั งกล่ าว เป็น เ งินทดรองราชการ                  
ตามระเบียบนี้ 

- วิธีปฏิบัติคงเดิม 

ข้อ ๓๓ ในกรณีที่ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใด
หรือหน่วยงานในสังกัดใดได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ให้เก็บรักษาเงินทดรองราชการเป็นเงินสด ณ ที่ท าการ  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นจ านวนสูงกว่าวงเงินเก็บรักษาตามระเบียบนี้ 
ให้วงเงินเก็บรักษาเป็นไปตามจ านวนที่ได้รับอนุญาตนั้น 
และให้ถือว่าการอนุญาตดังกล่าวเป็นการอนุญาตตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใด    
หรือหน่วยงานในสังกัดใดได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง 
ให้เก็บรักษาเงินทดรองราชการเป็นเงินสด ณ ที่ท าการ                    
ตามระเบียบเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นจ านวน                
สูงกว่าวงเงินเก็บรักษาตามระเบียบนี้ ให้วงเงินเก็บรักษา
เป็ น ไปตามจ านวนที่ ไ ด้ รั บอนุญาตนั้ น และให้ ถื อว่ า                      
การอนุญาตดังกล่าวเป็นการอนุญาตตามระเบียบนี้ 

- วิธีปฏิบัติคงเดิม 

ข้อ ๓๔ การบันทึกบัญชีควบคุมเงินทดรองราชการ                  
ที่กระทรวงการคลังก าหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ใช้ไปพลางก่อน
จนกว่าจะได้ก าหนดให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๖ บรรดาแบบพิมพ์ สมุดบัญชี และทะเบียนต่างๆ 
ที่กรมบัญชีกลางก าหนดไว้ตามระเบียบเงินทดรองราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๓ ให้ใช้ไปพลางก่อน จนกว่าจะได้ก าหนดให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้ 

- การบันทึกบัญชีควบคุมเงินทดรองราชการตามระเบียบ 
พ.ศ. 2562 ให้ปฏิบัติตามระเบียบ พ.ศ. 2547 ไปก่อน 
จนกว่ากระทรวงการคลังจะก าหนดวิธีการบันทึก
บัญชีควบคุมเงินทดรองราชการตามระเบียบ พ.ศ. 2562 

ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗  

ลงนาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงนาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  


