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ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๕) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก บทนิ ย ามคํ า ว่ า “ภั ย พิ บั ติ ” ในข้ อ ๕ แห่ ง ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ภัยพิบัติ” หมายความว่า สาธารณภัยอันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง
ฝนทิ้งช่วง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟป่า ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลง หรือศัตรูพืชทุกชนิด
ภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์ อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจาก
การกระทําของผู้ก่อการร้าย กองกําลังจากนอกประเทศ ตลอดจนภัยอื่น ๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีบุคคล
หรือสัตว์ทําให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินของประชาชน
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๐ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓๐ กรณีส่วนราชการตามข้อ ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ได้จ่ายเงินทดรองราชการ
เพื่อ ช่วยเหลื อผู้ป ระสบภัย พิบัติ กรณีฉุ กเฉิน ไปแล้ว ให้ ดําเนิน การขอรั บโอนเงินงบประมาณรายจ่า ย
เพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ ดังนี้
(๑) รวบรวมใบสําคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน เพื่อส่งให้กรมบัญชีกลาง ภายใน
สามสิบวันทําการนับแต่วันที่ได้รับเงินจากคลัง เมื่อกรมบัญชีกลางได้รับใบสําคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการจ่ายเงินแล้วให้ดําเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานดังกล่าว เมื่อถูกต้องครบถ้วนแล้วให้เบิกเงิน
งบประมาณรายจ่ายโดยวิธีเบิกหักผลักส่งเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการให้แก่ส่วนราชการโดยเร็ว
(๒) เมื่อได้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้ว ให้จัดทํารายงาน
การใช้ จ่ า ยเงิ น ซึ่ ง ผู้ มี อํ า นาจอนุ มั ติ รั บ รองและเก็ บ หลั ก ฐานใบสํ า คั ญ ต้ น ฉบั บ ไว้ ที่ ส่ ว นราชการนั้ น
เพื่อให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ”
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ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๑ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓๑ กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้รับการสนับสนุนหรือได้รับโอนเงิน
ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากส่วนราชการตามข้อ ๘ ให้ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐดังกล่าวส่งใบสําคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินมายังส่วนราชการ
เจ้าของเงินภายในสามสิบวันทําการนับแต่วันที่ได้รับเงิน และให้ส่ วนราชการเจ้าของเงินดําเนินการ
ตามวิธีการในข้อ ๓๐ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดําเนินการขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้
เงินทดรองราชการจะต้องเสร็จสิ้นภายในหกสิบวันทําการ
กรณีกระทรวงกลาโหมได้จัดสรรเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด หรื อ กรณี สํ า นั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด จะขอรั บ โอน
เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยเพื่ อ ชดใช้ เ งิ น ทดรองราชการ ให้ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงกลาโหม
หรือสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดส่งใบสําคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินมายัง
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แล้วแต่กรณี
ภายในสามสิบ วัน ทํา การนับ แต่วัน ที่ไ ด้รับ เงิน และให้สํา นัก งานปลัด กระทรวง กระทรวงกลาโหม
หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดําเนินการตามวิธีการในข้อ ๓๐ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการ
ดําเนินการขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการจะต้องเสร็จสิ้นภายในหกสิบวันทําการ
โดยเมื่อสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดส่งใบสําคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน
มายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว ให้สําเนาหนังสือแจ้งสํานักงานคลังจังหวัดทราบด้วย”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๒ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓๒ ให้ส่วนราชการส่งรายงานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการไปยังคณะผู้บริหารการคลัง
ประจําจังหวัด หรือคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลัง
แล้วแต่กรณี ตามแบบและเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางกําหนด ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลา
การให้ความช่วยเหลือ”
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓๓ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในเดือนสิงหาคมและกันยายน และได้จ่ายเงิน
ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้ว แต่ไม่สามารถขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
เพื่อชดใช้เงินทดรองราชการในปีงบประมาณได้ทัน ให้นําไปขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายชดใช้
ในปีงบประมาณถัดไปโดยให้ถือว่าเป็นค่ าใช้จ่ายที่ได้รับอนุ มัติให้ก่อหนี้ผูกพันเกิ นกว่าหรือนอกเหนื อ
ไปจากที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม”
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ข้อ ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖) ของข้อ ๓๙ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
“(๖) แต่งตั้งคณะทํางาน เพื่อ ปฏิบัติง านตามที่ค ณะกรรมการตรวจสอบติด ตามการใช้จ่า ย
เงินทดรองราชการกระทรวงการคลังมอบหมาย”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

