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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ  เพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณและมีความคลองตัว 
ในการปฏิบัติงานย่ิงข้ึน 

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

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ  ๖/๑  แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง

ราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
“ขอ  ๖/๑ การปฏิบัติในกรณีใดที่ระเบียบนี้ไมไดกําหนดไว  หรือการยกเวนการปฏิบัติในกรณีใด

ตามระเบียบนี้  ใหสวนราชการขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง” 
ขอ ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของขอ  ๗  แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

เงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
“กรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินรุนแรง  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจอนุมัติใหขยาย

วงเงินทดรองราชการตามวรรคหนึ่ง  และใหสวนราชการอื่นมีวงเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไดตามความเหมาะสมจําเปน  แลวใหรายงานการอนุมัติดังกลาว 
ใหนายกรัฐมนตรีทราบ” 

ขอ ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของขอ  ๘  แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
เงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

“ในกรณีที่มีเหตุอันควรคาดหมายไดวาจะเกิดภัยพิบัติข้ึนในจังหวัดใด  และมีความจําเปน 
ตองเตรียมเงินสดไว  เพื่อใชจายในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติในวันหยุดราชการ  ใหผูวาราชการจังหวัดนั้น
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มีอํานาจเบิกเงินทดรองราชการตามขอ  ๗  (๘)  ไวเพื่อสํารองจายไดตามความเหมาะสมจําเปน   
และเมื่อภัยพิบัติส้ินสุดลงใหนําเงินที่เหลือสงคืนคลัง” 

ขอ ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  (๕)  ของขอ  ๒๑  แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
เงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

“(๕) ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเพื่อประโยชนในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ใหสวนราชการสวนกลางที่มีเงินทดรองราชการตามขอ  ๗  มีอํานาจโอนเงินดังกลาวใหแกที่ทําการ
ปกครองจังหวัด  เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดนําไปใชจายตามภารกิจในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
ของสวนราชการเจาของเงิน  โดยไมตองใหจังหวัดขอรับการสนับสนุนกอนได” 

ขอ ๗ ใหยกเลิกความในขอ  ๒๑  วรรคสาม  แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง
ราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“การโอนเงินชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติใหแกจังหวัด  ใหดําเนนิการตามวิธีการที่กระทรวงการคลัง
กําหนด” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ทนง  พิทยะ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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