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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยเงินทดรองราชการของสวนราชการในตางประเทศ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดระเบียบวาดวยเงินทดรองราชการของสวนราชการในตางประเทศ  
เพื่อใหสวนราชการมีเงินทดรองราชการเปนคาใชจายสําหรับการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ในตางประเทศในระหวางที่ยังไมไดรับเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตามที่ไดรับจัดสรร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๕)  แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบยีบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยเงินทดรองราชการของ 
สวนราชการในตางประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบเงินทุนทดรองคาใชจายของสวนราชการในตางประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๐๓ 
(๒) ระเบียบเงินทุนทดรองคาใชจายของสวนราชการในตางประเทศ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 
(๓) ระเบียบเงินทุนทดรองคาใชจายของสวนราชการในตางประเทศ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๒๔ 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“สวนราชการ”  หมายความวา  กระทรวง  กรม  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น  และมี

ฐานะเปนกรม  ซ่ึงมีสวนราชการในตางประเทศ 
“สวนราชการในตางประเทศ”  หมายความวา  สถานเอกอัครราชทูต  สถานกงสุลใหญ   

สถานกงสุล  คณะทูตถาวรประจําสหประชาชาติ  หนวยงานของกระทรวงการตางประเทศที่เรียกชื่อ 
เปนอยางอื่นซ่ึงปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับสถานเอกอัครราชทูต  หรือสถานกงสุล  และหนวยงานของ 
สวนราชการอื่นที่ประจําในตางประเทศ 

ขอ ๕ ในระหวางที่สวนราชการในตางประเทศยังไมไดรับเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณตามที่ไดรับจัดสรร  ใหสวนราชการมีเงินทดรองราชการเพื่อทดรองเปนคาใชจาย
ของสวนราชการในตางประเทศไดตามจํานวนที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง 
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เงินทดรองราชการตามวรรคหนึ่งใหมีไดเปนรายปเพื่อทดรองเปนคาใชจายตามงบประมาณ
รายจาย  ดังตอไปนี้ 

(๑) งบบุคลากร  เฉพาะคาจางชั่วคราว  และเงินเพิ่มพิเศษสําหรับขาราชการซึ่งมีตําแหนง
หนาที่ประจําอยูในตางประเทศ  (พ.ข.ต.) 

(๒) งบดําเนินงาน 
(๓) งบเงินอุดหนุน 
(๔) งบรายจายอื่น 
ขอ ๖ ใหสวนราชการที่ประสงคจะขอมี เ งินทดรองราชการ   ทําความตกลงกับ

กระทรวงการคลังกอนวันเร่ิมตนปงบประมาณใหมไมนอยกวาหกสิบวัน  เพื่อทดรองเปนคาใชจายของ
สวนราชการในตางประเทศตามขอ  ๕  โดยใหจัดทํารายละเอียดเฉพาะงบประมาณรายจายตามขอ  ๕  
(๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  ที่ขอทําความตกลง  เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

(๑) จํานวนเงินงบประมาณที่ไดโอนไปใหสวนราชการในตางประเทศยอนหลัง  ๓  ป 
(๒) จํานวนเ งินงบประมาณในปงบประมาณปจจุบันที่ ไดโอนไปใหสวนราชการ   

ในตางประเทศ  และที่สวนราชการในตางประเทศไดใชจายเฉลี่ยเปนรายเดือน 
(๓) วงเงินงบประมาณที่ต้ังหรือขอต้ังงบประมาณไวสําหรับสวนราชการในตางประเทศ 

ในปงบประมาณใหม 
(๔) จํานวนเงินงบประมาณที่ประมาณวาสวนราชการในตางประเทศตองใชจายในเดือนแรก

ของปงบประมาณใหม 
ขอ ๗ เมื่อกระทรวงการคลังอนุญาตใหสวนราชการมีเงินทดรองราชการเพื่อทดรอง   

เปนคาใชจายของสวนราชการในตางประเทศแลว  ใหสวนราชการเบิกเงินจากคลังเปนเงินทดรอง
ราชการสําหรับซ้ือเงินตราตางประเทศจากธนาคารพาณิชย  เพื่อโอนใหแกสวนราชการในตางประเทศ  
ทั้งนี้  สวนราชการตองกระทําใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันกอนวันเร่ิมตนปงบประมาณใหม 

ขอ ๘ เมื่อสวนราชการไดรับเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณใหมตามที่  
ไดรับจัดสรรแลว  ใหดําเนินการเบิกเงินงบประมาณโดยวิธีเบิกหักผลักสงเพื่อชดใชคืนเงินทดรอง
ราชการ  ทั้งหมดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเงินงบประมาณ 

ขอ ๙ วิธีปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวกับเงินทดรองราชการที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้  ใหถือ
ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยการนั้น 
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ขอ ๑๐ ในกรณีที่สวนราชการไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได  ใหขอทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง 

ขอ ๑๑ ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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