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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยเงินทดรองราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อใหสวน

ราชการสามารถนําเงินทดรองราชการไปทดรองจายในการปฏิบัติราชการไดอยางรวดเร็ว คลองตัว 
และมีประสิทธิภาพ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๕) แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๐๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวาง
ระเบียบไวดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“สวนราชการเจาของงบประมาณ” หมายความวา สวนราชการที่ ได รับ

งบประมาณรายจาย ไมวาจะเปนงบประมาณรายจายที่ตั้งไวสําหรับสวนราชการนั้นๆ โดยเฉพาะ 
หรือเปนงบประมาณรายจายที่ตั้งไวในงบกลาง 

“หนวยงานในสังกัด” หมายความวา หนวยงานในสังกัดของสวนราชการเจาของ
งบประมาณ ทั้งที่เปนสวนราชการผูเบิกและหนวยงานยอย 

“สวนราชการผูเบิก” หมายความวา สวนราชการซึ่งเบิกเงินกับกรมบัญชีกลาง
หรือสํานักงานคลังจังหวัด 

“หนวยงานยอย” หมายความวา สวนราชการซึ่งมิไดเบิกเงินกับกรมบัญชีกลาง
หรือสํานักงานคลังจังหวัด 

“สํานักงานคลังจังหวัด” หมายความรวมถึงสํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอ ดวย 
“ใบสําคัญคูจาย” หมายความวา หลักฐานการจายที่เปนใบเสร็จรับเงิน หลักฐาน

ของธนาคารแสดงการจายเงินใหแกเจาหนี้ หรือหลักฐานการนําเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูรับที่
ธนาคารและใหรวมถึงใบนําสงเงินตอคลังดวย 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๗๑ ง/หนา ๑๑/๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๕  ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี ้
 

หมวด ๑ 
เงินทดรองราชการ 
   

 
ขอ ๖  ใหสวนราชการเจาของงบประมาณมีเงินทดรองราชการตามจํานวนที่ไดรับ

อนุญาตจากกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
ในกรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุผลอันสมควร กระทรวงการคลังอาจพิจารณา

เพ่ิม ลด หรือยกเลิกวงเงินทดรองราชการของสวนราชการเจาของงบประมาณ 
เพ่ือประโยชนในการพิจารณาเพิ่ม ลด หรือยกเลิกวงเงินทดรองราชการตามวรรค

สอง ใหสวนราชการเจาของงบประมาณหรือหนวยงานในสังกัด แลวแตกรณี สงรายงานการ
จายเงินทดรองราชการไปยังกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ในกรณีที่มีการลดหรือยกเลิกเงินทดรองราชการ ใหสวนราชการเจาของ
งบประมาณนําเงินทดรองราชการที่กระทรวงการคลังส่ังลดหรือยกเลิกสงคืนคลังทันทีโดย
กระทรวงการคลังอาจใหหักสงจากเงินที่เบิกเพ่ือชดใชเงินทดรองราชการ 

 
ขอ ๗  เงินทดรองราชการที่สวนราชการเจาของงบประมาณไดรับอนุญาตจาก

กระทรวงการคลัง ใหนําไปพิจารณาแบงสรรแกหนวยงานในสังกัดตามความเหมาะสม แลวแจงให
กระทรวงการคลังทราบทุกครั้งที่มีการแบงสรรหรือมีเปลี่ยนแปลงการแบงสรร 

 
ขอ ๘  ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ กระทรวงการคลังอาจอนุญาตใหสวนราชการ

เจาของงบประมาณใดมีเงินทดรองราชการ สําหรับเปนคาใชจายเปนการเฉพาะเรื่องนอกเหนือจาก
ที่กําหนดไวในขอ ๑๔ ตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 
หมวด ๒ 

การเบิกเงินทดรองราชการ 
   

 
ขอ ๙  การเบิกเงินจากคลังเปนเงินทดรองราชการ ใหสวนราชการผูเบิกถือ

ปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลังโดยอนุโลม สําหรับหนวยงานยอยใหถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ผูเบิกเงินทดรองราชการใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง
โดยอนุโลม 

 
หมวด ๓ 

การเก็บรักษาเงินทดรองราชการ 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๑๐  ใหสวนราชการเจาของงบประมาณและหนวยงานในสังกัดเก็บรักษาเงิน

ทดรองราชการเปนเงินสด ณ ที่ทําการ ไวเพ่ือสํารองจายได ดังตอไปนี ้
(๑) สวนราชการผูเบิกในสวนกลาง ใหเก็บรักษาไดแหงละไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ 

บาท 
(๒) สวนราชการผูเบิกในสวนภูมิภาค ใหเก็บรักษาไดแหงละไมเกิน ๓๐,๐๐๐ 

บาท 
(๓) หนวยงานยอย ใหเก็บรักษาไดแหงละไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 
ขอ ๑๑  ในกรณีที่สวนราชการเจาของงบประมาณใดหรือหนวยงานในสังกัดใดมี

เงินทดรองราชการจํานวนเกินกวาที่อนุญาตใหเก็บรักษาเปนเงินสด ณ ที่ทําการตามที่กําหนดไวใน
ขอ ๑๐ ใหสวนราชการเจาของงบประมาณนั้นหรือหนวยงานในสังกัดนั้นนําเงินทดรองราชการ
จํานวนที่เกินกวาที่ไดรับอนุญาตฝากประเภทออมทรัพยกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ 

ดอกเบี้ยที่เกิดจากการนําเงินทดรองราชการฝากธนาคารตามวรรคหนึ่ง ใหนําสง
คลังเปนรายไดแผนดิน 

 
ขอ ๑๒  วิธีการเก็บรักษาเงินทดรองราชการใหปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการเก็บ

รักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการโดยอนุโลม 
 
ขอ ๑๓  สวนราชการเจาของงบประมาณใดหรือหนวยงานในสังกัดใดมีความ

จําเปนตองเก็บรักษาเงินทดรองราชการเปนเงินสด ณ ที่ทําการเกินกวาที่กําหนดไวในขอ ๑๐ หรือ
มีเหตุผลอันสมควรที่จะนําเงินทดรองราชการฝากไวที่อ่ืนนอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอ ๑๑ ให
ขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง 

 
หมวด ๔ 

การใชจายเงินทดรองราชการ 
   

 
ขอ ๑๔  เงินทดรองราชการมีไวสําหรับทดรองใชจายตามงบประมาณรายจาย 

ดังตอไปนี้ 
(๑) งบบุคลากรเฉพาะคาจางซึ่งไมมีกําหนดจายเปนงวดแนนอนเปนประจําแต

จําเปนตองจายใหลูกจางแตละวันหรือแตละคราวเมื่อเสร็จงานที่จาง 
(๒) งบดําเนินงานยกเวนคาไฟฟาและคาน้ําประปา 
(๓) งบกลางเฉพาะที่จายเปนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร และเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
(๔) งบอื่นที่จายในลักษณะเชนเดียวกับ (๑) หรือ (๒) 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๕  เงินทดรองราชการจะนําไปจายเปนคาใชจายนอกเหนือจากที่กําหนดไว
ในขอ ๘ และขอ ๑๔ มิได 

 
ขอ ๑๖  กรณีที่มีความจําเปนเรงดวนในระยะตนปงบประมาณ แตสํานัก

งบประมาณยังไมไดอนุมัติเงินประจํางวด ใหสวนราชการเจาของงบประมาณและหนวยงานใน
สังกัดจายเงินทดรองราชการไปกอนไดรับอนุมัติเงินประจํางวดได 

 
ขอ ๑๗  ใหสวนราชการเจาของงบประมาณและหนวยงานในสังกัดเปดบัญชีเงิน

ฝากกระแสรายวันกับธนาคารที่ฝากเงินทดรองราชการไวตามขอ ๑๑ อีกหนึ่งบัญชีสําหรับการสั่ง
จายเงินทดรองราชการ โดยมีขอตกลงใหธนาคารโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยตามขอ ๑๑ 
ไปเขาบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพื่อจายเงินตามเช็ค 

 
ขอ ๑๘  การจายเงินทดรองราชการใหมีใบสําคัญคูจายไวเปนหลักฐานเพื่อ

ประโยชนในการตรวจสอบและเบิกเงินงบประมาณรายจายชดใชเงินทดรองราชการ 
การปฏิบัติเก่ียวกับใบสําคัญคูจายใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงิน

จากคลังโดยอนุโลม 
 

หมวด ๕ 
การสงคืนเงินทดรองราชการ 

   
 

ขอ ๑๙  ในกรณีที่หมดความจําเปนตองใชเงินทดรองราชการ ใหสวนราชการ
เจาของงบประมาณนําเงินทดรองราชการสงคืนคลังภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันที่หมดความ
จําเปนตองใชเงินทดรองราชการ 

 
หมวด ๖ 

การรายงานและการบัญช ี
   

 
ขอ ๒๐  ใหสวนราชการเจาของงบประมาณที่ไดรับเงินทดรองราชการรายงาน

ยอดเงินทดรองราชการตอกรมบัญชีกลางทุกส้ินปงบประมาณ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด 

 
ขอ  ๒๑   การบันทึกบัญชีควบคุมเ งินทดรองราชการ  ให เปนไปตามที่

กระทรวงการคลังกําหนด 
 

หมวด ๗ 
เบ็ดเตลด็ 

   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๒๒  แบบพิมพ สมุดบัญชี และทะเบียนตางๆ ที่ใชเก่ียวกับเงินทดรอง

ราชการ และวิธีใช ใหเปนไปตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
 
ขอ ๒๓  วิธีปฏิบัติอ่ืนใดที่เก่ียวกับเงินทดรองราชการที่มิไดกําหนดไวในระเบียบ

นี้ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
ขอ ๒๔  ในกรณีที่สวนราชการเจาของงบประมาณใดได รับอนุญาตจาก

กระทรวงการคลังใหมีเงินทดรองราชการตามระเบียบเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ เปนจํานวน
เทาใดไวแลวใหสวนราชการเจาของงบประมาณนั้นมีเงินทดรองราชการตามจํานวนที่ไดรับอนุญาต
นั้น และใหถือวาเงินทดรองราชการดังกลาวเปนเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ 

 
ขอ ๒๕  ในกรณีที่สวนราชการเจาของงบประมาณใดหรือหนวยงานในสังกัดใด

ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหเก็บรักษาเงินทดรองราชการเปนเงินสด ณ ที่ทําการ ตาม
ระเบียบเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ เปนจํานวนสูงกวาวงเงินเก็บรักษาตามระเบียบนี้ ให
วงเงินเก็บรักษาเปนไปตามจํานวนที่ไดรับอนุญาตนั้นและใหถือวาการอนุญาตดังกลาวเปนการ
อนุญาตตามระเบียบนี้ 

 
ขอ ๒๖  บรรดาแบบพิมพ สมุดบัญชี และทะเบียนตางๆ ที่กรมบัญชีกลาง

กําหนดไวตามระเบียบเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ ใหใชไปพลางกอน จนกวาจะไดกําหนดให
เปนไปตามระเบียบนี ้

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
สมคิด จาตศุรีพิทักษ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มยุรี/พิมพ 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ 
สุนันทา/นวพร/ตรวจ 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ 

สถาพร/ปรับปรุง 
๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ 

 


