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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการรับเงนิ การเบกิจายเงนิ การฝากเงิน การเกบ็รกัษาเงิน 

และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒  
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๕๘  (ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2561  

---------------------------------------------------- 
 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การ

เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
บริหารงานดานการเงินเปนแนวทางเดียวกัน 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปน้ี 

 ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗” 

 ขอ ๒ 0

1 ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป 

 ขอ ๓ ใหยกเลิก 
 (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี และใหมี

อํานาจตีความวินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบน้ี 

 ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบน้ีได ใหขอทํา
ความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยกอนการปฏิบัติ 

 ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจตามวรรคสองใหอธิบดีกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน หรือผูวาราชการจังหวัดก็ได 

หมวด ๑ 
ขอความทั่วไป 

-------------------------------- 
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  ขอ ๕ ในระเบียบน้ี 
  (๑)2 “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล รวมท้ังกิจการพาณิชยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย 
  (๒)3 “สภาทองถ่ิน” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล 
และสภาองคการบริหารสวนตําบล  
  (๓)4 “ผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
นายกเทศมนตรีคณะเทศมนตรี และนายกองคการบริหารสวนตําบล  
  (๔)5 “ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
รองนายกเทศมนตรี     และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  
  (๕)6 “ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัด ปลัดเทศบาลและปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
  (๖)7 “พนักงานสวนทองถ่ิน” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
พนักงานเทศบาลและพนักงานสวนตําบล  
  (๗) “หนวยงาน” หมายความวา สํานัก กอง สวน ฝาย ตามโครงสรางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน แตละรูปแบบ หรือหนวยงานท่ีมีงบเฉพาะการ หรือหนวยงานท่ีไดแยก
ออกไปทําการรับจายและเก็บรักษาเงิน 
  (๘) “ผูเบิก” หมายความวา หนวยงานท่ีไดรับงบประมาณท่ัวไปและงบประมาณ
เฉพาะการรวมท้ังเงินนอกงบประมาณดวย 
  (๙) “หนวยงานคลัง” หมายความวา หนวยงานท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวกับการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ตามระเบียบน้ี 
  (๑๐) “หัวหนาหนวยงานคลัง” หมายความวา หัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาท่ี
เกี่ยวกับการรับเงินการเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน หรืองานเกี่ยวกับการเงินการ
บัญชี ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบน้ี และใหหมายความรวมถึงหัวหนาหนวยงานท่ีมีงบเฉพาะการ
หรือหนวยงานท่ีไดแยกไปทําการรับจายและเก็บรักษาเงินตางหากจากหนวยงานคลัง 
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 ขอ 5 (1 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2558  
3

 ขอ 5 (2) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรกัษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 
4

 ขอ 5 (3) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 
5

 ขอ 5 (4) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 
6

 ขอ 5 (5) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 
7

 ขอ 5 (6) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 
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  (๑๑) “เจาหนาท่ี” หมายความวา ผูท่ีมีหนาท่ีรับจายเงินและใหรวมถึงผูซึ่งไดรับ
มอบหมายใหมีหนาท่ีรับจายเงินดวย 
  (๑๒) “ตูนิรภัย” หมายความรวมถึง กําปนหรือตูเหล็กหรือหีบเหล็กอันมั่นคง ซึ่งใช
สําหรับเก็บรักษาเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (๑๓) “หีบหอ” หมายความวา หีบ หรือถุง หรือภาชนะอ่ืนใด ซึ่งใชสําหรับบรรจุ
เงินเพื่อฝากเก็บรักษาไวในตูนิรภัยในลักษณะหีบหอ หรือสําหรับบรรจุเงินเพื่อนําสง หรือนําฝาก
สวนราชการ หรือบรรจุเงินท่ีขอเบิกคืนจากตูนิรภัยของสวนราชการหรือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
  (๑๔) “อนุมัติฎีกา” หมายความวา อนุญาตใหจายเงินจากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
  (๑๕) “หลักฐานการจาย” หมายความวา หลักฐานแสดงวาไดมีการจายเงินใหแก
ผูรับหรือเจาหน้ีตามขอผูกพันแลว 
  (16)8 “ใบสําคัญคูจาย”  หมายความวา  หลักฐานการจายเงินท่ีเปน
ใบเสร็จรับเงิน  หลักฐาน ของธนาคารแสดงการจายเงินแกเจาหน้ี  หลักฐานการนําเงินเขาบัญชี
เงินฝากของผูรับท่ีธนาคาร  หรือ หลักฐานอื่นใดท่ีแสดงการจายเงินใหแกผูรับเงินหรือเจาหน้ี  และ
ใหรวมถึงใบนําสงเงินตอหนวยงานคลังดวย    
  (17)9 “เงินรายรับ”  หมายความวา  เงินท้ังปวงท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จัดเก็บหรือไดรับไวเปนกรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือจากนิติกรรม  และเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล ท่ีนําฝากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ตลอดจนเงินอุดหนุน ท่ีกระทรวงการคลังเปนผูจายเงินแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (๑๘) “เงินนอกงบประมาณ” หมายความวา เงินท้ังปวงท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เวนแตเงินท่ีปรากฏตามงบประมาณรายจาย และเงินท่ีรัฐบาล
อุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยระบุวัตถุประสงค 
  (19)10 “รายงานสถานะการเงินประจําวัน”  หมายความรวมถึง  ยอดเงินรับและ
จายในแตละวัน รวมถึงยอดเงินท่ีฝากธนาคาร 
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 ขอ 5 (16) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
9

 ขอ 5 (17) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
10

 ขอ 5 (19) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
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  (20)11 “เงินยืม”  หมายความวา  เงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ  หรือ
เงินอุดหนุน ท่ีรัฐบาลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยท่ีมิตองจัดทําขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจายใหแกบุคคลใดยืมเพื่อเปนคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ หรือปฏิบัติราชการอื่นใด 
  (21)12 “แผนพัฒนา”  หมายความวา  แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน   หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 
  (๒๒) “แผนการใชจายเงิน” หมายความวา แผนแสดงรายละเอียดการใชจายเงิน
ของหนวยงานผูเบิกในชวงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ซึ่งหนวยงานผูเบิกไดย่ืนตอหนวยงานคลัง ทุก
ระยะสามเดือน 
  (23)13 “ทุนสํารองเงินสะสม”  หมายความวา  ยอดเงินสะสมจํานวนรอยละสิบหา
ของยอดเงินสะสม ประจําทุกสิ้นปงบประมาณ  เพื่อรักษาเสถียรภาพการเงินการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
  (๒๔) “เงินสะสม” หมายความวา เงินท่ีเหลือจายจากเงินรายรับตามงบประมาณ
รายจายประจําปและหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม และใหหมายความรวมถึงเงินรายรับอ่ืนท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับไวภายในวันสิ้นปงบประมาณหลังจากท่ีไดหักทุนสํารองเงินสะสม
ไวแลวและรวมท้ังเงินสะสมปกอน ๆ ดวย 
  (๒๕) “หน้ีสูญ” หมายความวา หน้ีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะเจาหน้ีไม
มีทางท่ีจะไดรับชําระหน้ีจากลูกหน้ีได 
  (๒๖) “ ป ” หมายความวา ปงบประมาณ 
  (๒๗) “นายอําเภอ” หมายความรวมถึง ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
ดวย 
  (28 1 3

14 “เวลาปดบัญชี”  หมายความวา  เวลาปดบัญชีรับจายเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ท้ังน้ี  ใหนําเวลาปดบัญชีรับจายเงินของกรมบัญชีกลางมาใชโดยอนุโลม   
  (29 1 4

15 “ระบบ”  หมายความวา  ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  (Electronic  Local  Administrative  Accounting  System  :  e-LAAS) 
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 ขอ 5 (20) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
12

 ขอ 5 (21) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
13

 ขอ 5 (23) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรบัเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
14

 ขอ 5 (28 เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
15

 ขอ 5 (29 เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
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หมวด ๒ 
ขอกําหนดในการรับเงิน 

------------------------------- 
สวนที่ ๑ 

การรบัเงนิ 
---------------------------- 

 ขอ ๖15

16 บรรดาแบบพิมพและเอกสารใด ๆ ท่ีใชในการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ
ฝากเงินการถอนเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตลอดจนแบบบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงิน ใหเปนไปตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
กําหนด เวนแตจะมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับกําหนดไวเปนอยางอื่น 

 ขอ ๗ บรรดาเงินท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับไวเปนกรรมสิทธ์ิ ใหนําสงเปน
เงินรายไดท้ังสิ้น หามมิใหกันไวเปนเงินฝาก หรือเงินนอกงบประมาณ เวนแตจะมีกฎหมาย 
ระเบียบขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดไวเปนอยางอื่น 

 ความในวรรคหน่ึงไมใชบังคับในกรณีท่ีมีผูอุทิศใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เปนการเฉพาะเจาะจงวาใหกระทําการอยางใดอยางหน่ึง หรือในกรณีท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจัดหารายไดข้ึนเปนคร้ังคราวภายในขอบเขตอํานาจหนาท่ี เพื่อใชจายในกิจการอยางใด
อยางหน่ึง โดยเฉพาะ          
  เงินรายไดท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดหาข้ึนเปนคร้ังคราว หรือเงินท่ีมีผูอุทิศ
ใหตามวรรคสองถาไมไดกําหนดไวเปนอยางอื่น หากมีเงินเหลือจาย หรือหมดความจําเปนท่ีจะตอง
ใชจายแลว ใหนําสงเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ขอ ๘ 1 6

17 การรับเงินใหรับเปนเงินสด  สวนการรับเช็ค ดราฟด หรือตราสารอยาง
อื่นหรือวิธีอื่นใหปฏิบัติตามวิธีการท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 

 ขอ ๙ การรับเงินใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูชําระเงิน
ทุกคร้ังเวนแตการรับเงินท่ีมีเอกสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระบุจํานวนเงินท่ีชําระอันมี
ลักษณะเชนเดียวกับใบเสร็จรับเงิน ซึ่งเอกสารดังกลาวจะตองมีการควบคุมจํานวนท่ีรับจายทํานอง
เดียวกับใบเสร็จรับเงิน และการรับเงินตามฎีกาเบิกเงินจากหนวยงานคลัง 

 ใหใชใบเสร็จรับเงินเลมเดียวกันรับเงินทุกประเภท เวนแต เงินประเภทใดมีการรับ
ชําระเปนประจําและมีจํานวนมากรายจะแยกใบเสร็จรับเงินเลมหน่ึงสําหรับการรับเงินประเภท
หน่ึงก็ได 
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 ขอ  6  แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 
17

 ขอ 8 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 
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 ขอ 9/1 1 7

18 การรับเงินรายรับดังตอไปน้ี  ใหใชหลักฐานการรับโอนเงิน  หรือการ
นําฝากหรือรายงานการจายเงินแทนของกระทรวงการคลัง  แทนใบเสร็จรับเงิน   
   (1 รายไดท่ีรัฐจัดสรร  หรืออุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
   (2 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร       
   (3 เงินท่ีกระทรวงการคลังจายแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 ขอ 10 1 8

19 ใหหนวยงานคลังบันทึกรายการรับเงินในระบบภายในวันท่ีไดรับเงิน  
หรือไดรับ หลักฐานตามขอ  9/1  โดยแสดงใหทราบวาไดรับเงินตามใบเสร็จรับเงิน  ฎีกา  หรือ
เอกสารอ่ืน  เลมใด  เลขท่ีใด  จํานวนเทาใด  หรือตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 
  ในกรณีท่ีมีการรับเงินภายหลังกําหนดเวลาปดบัญชีสําหรับวันน้ันแลว  ใหบันทึก
การรับเงิน ในวันน้ันและเก็บเงินสดในตูนิรภัย   

  เงินประเภทใดมีใบเสร็จรับเงินวันหน่ึง ๆ  หลายฉบับ  จะรวมรับเงินประเภทน้ัน
ตามสําเนา ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับมาบันทึกในบัญชีรายการเดียวก็ได  โดยแสดงใหทราบวาเปนเงิน
รับตามใบเสร็จรับเงิน  เลขท่ีใด  ถึงเลขท่ีใด  จํานวนเงินรวมท้ังสิ้นเทาใด  ไวดานหลังสําเนา
ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย     

 ขอ ๑๑ เมื่อสิ้นเวลารับเงินใหเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีจัดเก็บหรือรับชําระเงิน นําเงินท่ี
ไดรับพรอมสําเนาใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอ่ืนท่ีจัดเก็บในวันน้ันท้ังหมดสงตอเจาหนาท่ีการเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อนําเงินฝากธนาคาร กรณีท่ีนําฝากธนาคารไมทันใหเก็บรักษา
ไวในตูนิรภัย 

 ขอ 12 1 9

20 ใหหนวยงานคลังจัดใหมีการตรวจสอบจํานวนเงินท่ีเจาหนาท่ีจัดเก็บ
และนําสงกับหลักฐาน  และรายการท่ีบันทึกไวในระบบ  เม่ือไดตรวจสอบวาถูกตองครบถวนแลว
ใหผูตรวจแสดงยอดรวมเงินรับ ตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับท่ีได รับในวันน้ันไวในสําเนา
ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทายและลงลายมือช่ือกํากับไวดวย      
    กรณีท่ีเปนการรับเงินตามขอ  9/1  ใหดําเนินการเชนเดียวกับ
วรรคหน่ึง 

สวนที่ ๒ 
ใบเสร็จรบัเงิน 

----------------------------- 
 ขอ ๑๓ ใบเสร็จรับเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหมีสาระสําคัญอยางนอย 

ดังตอไปน้ี 
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 ขอ 9/1 เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
19

 ขอ 10 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
20

 ขอ 12 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
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 (๑) ตราเคร่ืองหมายและช่ือขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 (๒) เลมท่ีและเลขท่ีของใบเสร็จรับเงิน โดยใหพิมพหมายเลขกํากับเลมและ

หมายเลขกํากับ 
 เลขท่ีในใบเสร็จรับเงิน เรียงกันไปทุกฉบับ 
 (๓) ท่ีทําการหรือสํานักงานท่ีออกใบเสร็จรับเงิน 
 (๔) วัน เดือน ป ท่ีรับเงิน 
 (๕) ช่ือและช่ือสกุลของบุคคลหรือช่ือนิติบุคคลผูชําระเงิน 
 (๖) รายการแสดงการรับเงิน โดยระบุวารับชําระเงินคาอะไร 
 (๗) จํานวนเงินท่ีรับชําระท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
 (๘) ขอความระบุวาไดมีการรับเงินไวเปนการถูกตองแลว 
 (๙) ลายมือช่ือพรอมช่ือในวงเล็บ และตําแหนงผูรับเงินกํากับอยางนอยหน่ึงคน 
 ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับใหมีสําเนาเย็บติดไวกับเลมอยางนอยหน่ึงฉบับ 
 หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดประสงคจะพิมพใบเสร็จรับเงินดวยเคร่ือง

คอมพิวเตอรพิมพใบเสร็จรับเงินใหจัดทําไดโดยใหมีขนาดตามความเหมาะสมกับลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติมีสําเนาอยางนอยหน่ึงฉบับ และใหมีสาระสําคัญตามวรรคหน่ึง พรอมท้ังใหกําหนดระบบ
วิธีการควบคุมการพิมพใบเสร็จรับเงิน รวมท้ังการพิมพ เลมท่ี เลขท่ี ใหรัดกุม 

 ขอ ๑๔ ใหหนวยงานคลังจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไวเพื่อใหทราบ และ
ตรวจสอบไดวาไดจัดพิมพข้ึนจํานวนเทาใด ไดจายใบเสร็จรับเงินเลมใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใด 
ใหหนวยงานใดหรือเจาหนาท่ีผูใด ไปดําเนินการจัดเก็บเงินเมื่อวัน เดือน ปใด 
  การจายใบเสร็จรับเงินใหหนวยงานใด หรือเจาหนาท่ีไปจัดเก็บเงิน ใหพิจารณาจาย
ใหในจํานวนท่ีเหมาะสมแกลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และใหมีหลักฐานการรับสงใบเสร็จรับเงินน้ันไว
ดวย 

 ขอ ๑๕ ใบเสร็จรับเงินเลมใด เม่ือไมมีความจําเปนตองใช เชน ยุบ เลิกสํานักงาน
หรือไมมีการจัดเก็บเงินตอไปอีก ใหหัวหนาหนวยงานท่ีรับใบเสร็จรับเงินน้ันไปนําสงคืนหนวยงานท่ี
จายใบเสร็จน้ันโดยเร็ว 

 ขอ ๑๖ เมื่อสิ้นปใหหัวหนาหนวยงานท่ีรับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงิน
แจงใหหัวหนาหนวยงานคลังทราบวา มีใบเสร็จรับเงินอยูในความรับผิดชอบเลมใด เลขท่ีใดถึง
เลขท่ีใดและไดใชใบเสร็จรับเงินไปแลวเลมใด เลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด อยางชาไมเกินวันท่ีสามสิบเอ็ด
ตุลาคมของปถัดไป และใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานเสนอผานปลัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเพื่อนําเสนอผูบริหารทองถ่ินทราบ 

 ขอ ๑๗ ใบเสร็จรับเงินเลมใดใชสําหรับรับเงินของปใด ใหใชรับเงินภายในปน้ัน
เทาน้ัน เมื่อข้ึนปใหมก็ใหใชใบเสร็จรับเงินเลมใหม ใบเสร็จรับเงินฉบับใดท่ียังไมใชใหคงติดไวกับ
เลม แตใหปรุเจาะรู หรือประทับตราเลิกใช เพื่อใหเปนท่ีสังเกตมิใหนํามาใชรับเงินไดตอไป 

 ขอ ๑๘ ใบเสร็จรับเงินหามขูด ลบ แกไข เพิ่มเติม จํานวนเงินหรือช่ือผูชําระเงิน 
หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด ก็ใหขีดฆาจํานวนเงินและเขียนใหมท้ังจํานวน 
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แลวใหผูรับเงินลงลายมือช่ือกํากับการขีดฆาน้ันไวดวย หรือขีดฆาเลิกใชใบเสร็จรับเงินน้ันท้ังฉบับ 
และใหติดไวกับสําเนาใบเสร็จรับเงินในเลม แลวออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม 

 ขอ 19 2 0

21 ใหหนวยงานคลังเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผู ท่ี มี อํานาจ
ตรวจสอบยังมิไดตรวจสอบไวในท่ีปลอดภัย  อยาใหสูญหายหรือเสียหายได  และเมื่อไดตรวจสอบ
แลวก็ใหเก็บไวอยางเอกสารธรรมดา 

หมวด ๓ 
การเกบ็รกัษาเงนิ 

------------------------------ 
สวนที่ ๑ 

สถานที่เกบ็รกัษา21

22 
-------------------------------------- 

 ขอ 20 2 2

23 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเก็บรักษาเงินท่ีจัดเก็บหรือไดรับไวในตู
นิรภัย ซึ่งต้ังอยูในท่ีปลอดภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
  ตูนิรภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหติดหรือต้ังไวในหองม่ันคงหรือกรงเหล็ก  
หรือกรณี ไมมีหองมั่นคงหรือกรงเหล็กใหติดหรือต้ังไวในท่ีมั่นคง  และปลอดภัยภายในสํานักงาน
ขององคกรปกครอง สวนทองถ่ินน้ัน           
  หากมีจํานวนเงินสดท่ีเก็บรักษาไวในตูนิรภัยตามวรรคหน่ึง  ใหนําฝากธนาคารท้ัง
จํานวน ในวันทําการถัดไป  กรณีเทศบาลตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีพื้นท่ีหางไกล  
การคมนาคม ไมสะดวกไมสามารถนําฝากธนาคารไดเปนประจําทุกวันใหเก็บรักษาเงินสดในตู
นิรภัยได  และใหนํา เงินสดดังกลาวฝากธนาคารในวันทําการสุดทายของสัปดาห  

 กรณีท่ีมีความจําเปนตองใหเจาหนาท่ีไปจัดเก็บหรือรับชําระเงินนอกท่ีต้ังสํานักงาน
ปกติ ใหผูบริหารทองถ่ินกําหนดวิธีการรับเงินและเก็บรักษาเงินใหรัดกุมและเหมาะสม  เมื่อ
เดินทางกลับถึง สํานักงานใหรีบนําฝากทันที       
  ขอ ๒๑ ตูนิรภัยใหมีลูกกุญแจอยางนอยสองดอก แตละดอกมีลักษณะตางกัน โดย
ใหกรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจคนละดอก 

 ตูนิรภัยหน่ึง ๆ ใหมีลูกกุญแจอยางนอยสองสํารับ ใหกรรมการเก็บรักษาเงินเก็บ
รักษาหน่ึงสํารับนอกน้ันใหนําฝากเก็บรักษาในลักษณะหีบหอไวในตูนิรภัยเก็บเงินของสวนราชการ
อื่นตามท่ีเห็นสมควร 

สวนที่ ๒ 

                                                             
21

 ขอ 19 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ.  2561 
22

 ชื่อสวนท่ี 1 ตูนิรภัยเก็บเงิน แกไขเปน “ สวนท่ี 1 สถานท่ีเก็บรักษา” แกไขขอความโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน 

การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
23

 ขอ 20 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
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กรรมการเกบ็รกัษาเงนิ 
------------------------------------------- 

 ขอ 22 23

24 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไว  ณ  สํานักงาน
อยางนอยสามคน ในจํานวนน้ีใหหัวหนาหนวยงานคลังเปนกรรมการโดยตําแหนงหน่ึงคน  และ
กรรมการเก็บรักษาเงินอื่นอีกอยางนอยสองคน  

 การแตงต้ังกรรมการเก็บรักษาเงินตามวรรคหน่ึง  ใหแตงต้ังจากพนักงานสวน
ทองถ่ิน  โดยใหคํานึงถึง หนาท่ีความรับผิดชอบ  เวนแต  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีพนักงาน
สวนทองถ่ินไมครบจํานวน ท่ีจะแตงต้ังเปนกรรมการ  ใหแตงต้ังผูชวยผูบริหารทองถ่ินเปน
กรรมการใหครบจาํนวนก็ได         
  ขอ ๒๓ ใหกรรมการเก็บรักษาเงินเปนผูถือลูกกุญแจตูนิรภัย ในกรณีท่ีตูนิรภัยมีท่ี
ใสกุญแจสามดอกและมีกรรมการสามคน ใหกรรมการถือกุญแจคนละหน่ึงดอก แตถาตูนิรภัยมีท่ี
ใสกุญแจสองดอกแตมีกรรมการสามคน ก็ใหกรรมการท่ีอาวุโสถือกุญแจคนละหน่ึงดอก 

 ขอ ๒๔ กรรมการเก็บรักษาเงินผูใดไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีกรรมการได ให
ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาแตงต้ังพนักงานสวนทองถ่ิน หรือผูชวยผูบริหารทองถ่ิน ตามขอ ๒๒ เปน
กรรมการแทนช่ัวคราวใหครบจํานวน การแตงต้ังผูท่ีจะเปนกรรมการแทนจะแตงต้ังไวเปนการ
ประจําเพื่อปฏิบัติหนาท่ีแทนช่ัวคราวก็ได 

 การปฏิบัติหนาท่ีกรรมการแทนตามวรรคหน่ึง ตองสงมอบและรับมอบกุญแจ
ระหวางกรรมการผูท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีกรรมการแทนช่ัวคราว รวมท้ังตองตรวจนับตัว
เงินและหลักฐานแทนตัวเงินเก็บรักษาไวในตูนิรภัยใหถูกตองตามรายงานสถานะการเงินประจําวัน
แลวบันทึกการสงมอบและรับมอบพรอมกับลงลายมือช่ือกรรมการทุกคนไวในรายงานสถานะ
การเงินประจําวัน 

 หามมิใหกรรมการมอบลูกกุญแจใหผูอ่ืนทําหนาท่ีกรรมการแทน เวนแตเปนการ
มอบใหกรรมการซึ่งไดรับแตงต้ังเปนกรรมการแทนช่ัวคราว 

 ขอ ๒๕ กรรมการเก็บรักษาเงินตองเก็บรักษาลูกกุญแจไวในท่ีปลอดภัย อยาใหสูญ
หายหรือใหผูใดลักลอบนําไปพิมพแบบลูกกุญแจได หากปรากฏวาลูกกุญแจสูญหาย หรือมีกรณี
สงสัยวาจะมีผูปลอมแปลงลูกกุญแจ ใหรีบรายงานผูบริหารทองถ่ินเพื่อสั่งการโดยเร็ว 

สวนที่ ๓ 
การเกบ็รกัษาเงนิ 

---------------------------------- 
 ขอ ๒๖ ใหหัวหนาหนวยงานคลังจัดทํารายงานสถานะการเงินประจําวันตามแบบท่ี

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดเปนประจําทุกวันท่ีมีการรับจายเงิน หากวันใดไมมีการรับ

                                                             
24

 ขอ 22 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
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จายเงินจะไมทํารายงานสถานะการเงินประจําวันสําหรับวันน้ันก็ได แตใหหมายเหตุในรายงาน
สถานะการเงินประจําวันท่ีมีการรับจายเงินในวันถัดไปใหทราบดวย 

 ขอ ๒๗ เมื่อสิ้นเวลารับจายเงิน ใหเจาหนาท่ีดําเนินการนําเงินท่ีไดรับนําฝาก
ธนาคารท้ังจํานวนหากนําฝากธนาคารไมทันใหนําเงินท่ีจะเก็บรักษา และรายงานสถานะการเงิน
ประจําวัน สงมอบตอคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

 ขอ ๒๘ กรณีมีเงินสดเก็บรักษาใหกรรมการเก็บรักษาเงินรวมกันตรวจสอบตัวเงิน
กับรายงานสถานะการเงินประจําวัน เม่ือปรากฏวาถูกตองแลวใหนําเงินเขาเก็บรักษาในตูนิรภัย
และใหกรรมการทุกคนลงลายมือช่ือในรายงานสถานะการเงินประจําวันไวเปนหลักฐาน แลวให
หัวหนาหนวยงานคลังเสนอผานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อนําเสนอใหผูบริหารทองถ่ิน
ทราบ 

 ขอ ๒๙ ในกรณีท่ีปรากฏวา เงินท่ีกรรมการไดรับมอบใหเก็บรักษาไมตรงกับ
จํานวนซึ่งแสดงไวในรายงานสถานะการเงินประจําวัน ใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผูนําสง
เงินรวมกันบันทึกจํานวนเงินท่ีตรวจนับไดในรายงานสถานะการเงินประจําวัน และลงลายมือช่ือ
กรรมการทุกคนพรอมดวยเจาหนาท่ีผูสงเงิน แลวนําเงินเขาเก็บรักษาไวในตูนิรภัย และให
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินรายงานใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบทันที เพื่อเสนอ
ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาสั่งการ 

 ขอ 3024

25 เมื่อนําเงินเขาเก็บรักษาในตูนิรภัยเรียบรอยแลว  ใหกรรมการเก็บรักษา
เงิน ใสกุญแจตูนิรภัยใหเรียบรอยและลงลายมือช่ือกรรมการเก็บรักษาเงินแตละคนบนกระดาษปด
ทับ   หรือประจําตราคร่ัง  หรือดินเหนียวไวบนเชือกผูกมัดตูนิรภัยในลักษณะท่ีแผนกระดาษปด
ทับ   หรือประจําตราคร่ังหรือดินเหนียว  จะตองถูกทําลายเมื่อมีการเปดตูนิรภัย   
  ในกรณีท่ีตู นิรภัยต้ังอยูในหองม่ันคง  หรือกรงเหล็ก  การลงลายมือช่ือบน
แผนกระดาษปดทับ หรือประจําตราคร่ัง  หรือดินเหนียว  ของกรรมการเก็บรักษาเงิน  จะกระทํา
ท่ีประตูหองมั่นคง หรือกรงเหล็กแตเพียงแหงเดียวก็ได      
  ขอ ๓๑ ในวันทําการถัดไป ใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงินมอบเงินท่ีเก็บรักษาไว
ท้ังหมดใหหัวหนาหนวยงานคลัง หรือเจาหนาท่ีการเงินแลวแตกรณีรับไปเพื่อดําเนินการนําฝาก
ธนาคารโดยใหลงลายมือช่ือรับเงินไวในรายงานสถานะการเงินประจําวันกอนวันทําการท่ีรับเงินไป
ฝากธนาคาร 

 ขอ ๓๒ กอนเปดประตูหองม่ันคง หรือประตูกรงเหล็ก หรือตูนิรภัย ใหกรรมการ
เก็บรักษาเงินตรวจกุญแจ ลายมือช่ือบนแผนกระดาษปดทับ หรือตราประจําคร่ัง หรือดินเหนียว
ของกรรมการ เมื่อปรากฏวาอยูในสภาพเรียบรอยจึงใหเปดได 

                                                             
25

 ขอ 30 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
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 หากปรากฏวา แผนกระดาษปดทับ หรือตราประจําคร่ัง หรือดินเหนียวของ
กรรมการเก็บรักษาเงินอยูในสภาพไมเรียบรอย หรือมีพฤติการณอื่นใดท่ีสงสัยวาจะมีการทุจริต ให
รายงานใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ เพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ินพิจารณาสั่งการ 

 ขอ ๓๓ ใหหนวยงานท่ีมีงบประมาณเฉพาะการ หรือหนวยงานท่ีไดแยกออกไปทํา
การรับจายและเก็บรักษาเงิน ใหนําขอกําหนดในการเก็บรักษาเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มาถือปฏิบัติ 

สวนที่ ๔ 
การรบัสงเงิน 

---------------------------------------------- 
 ขอ ๓๔ เงินรายรับขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก็บรักษาไวตามขอ ๒๐ ใหนํา

ฝากธนาคารท้ังจํานวน ภายในวันน้ัน ถาฝากในวันน้ันไมทันใหนําฝากตูนิรภัย และวันรุงข้ึน หรือ
วันทําการถัดไปใหนําฝากธนาคารท้ังจํานวน 

 ขอ 35 25

26 การรับสงเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งเปนเงินสดหรือสถานท่ี
ท่ีจะรับสง อยูหางไกล  หรือกรณีอ่ืนใดซึ่งเห็นวาไมปลอดภัยแกเงินท่ีรับสง  ใหผูบริหารทองถ่ิน
แตงต้ังพนักงาน สวนทองถ่ินอยางนอยสองคน  เปนกรรมการรับผิดชอบรวมกันควบคุมการรับสง
เงินและจัดใหมีเจาหนาท่ี ตํารวจควบคุมรักษาความปลอดภัยดวยก็ได 

 การแตงต้ังกรรมการตามวรรคหน่ึง ใหทําเปนหนังสือและใหมีหลักฐานการรับสง
เงินระหวางผูมอบหรือผูรับมอบเงินกับกรรมการผูนําสงหรือผูรับไวทุกคร้ัง หากกรรมการผูใดไม
สามารถปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับแตงต้ังไวใหนําความในขอ ๒๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ขอ ๓๖ ใหคณะกรรมการรับสงเงินมีหนาท่ีรับผิดชอบรวมกันในการควบคุมเงินท่ี
นําสงโดยใหปฏิบัติ ดังน้ี 

 (๑) ตรวจนับจํานวนเงินซึ่งไดรับมอบหมายใหรับสงกับใบนําสงและบันทึกการรับ
เงิน เพื่อนําสงใหถูกตองตรงกันแลวลงลายมือช่ือในบันทึกพรอมกับผูมอบหรือผูรับมอบเงิน ท้ังสอง
ฉบับ โดยใหคณะกรรมการรับสงเงินเก็บรักษาไวหน่ึงฉบับมอบใหผูมอบหรือผูรับมอบเก็บไวเปน
หลักฐานหน่ึงฉบับ 

 (๒) บรรจุเงินลงหีบหอใสกุญแจหรือใชเชือกผูกมัด และตราประจําคร่ังหรือดิน
เหนียวของกรรมการรับสงเงินทุกคนท่ีเชือกมัดหีบหอในลักษณะท่ีเม่ือเปดหีบหอ ตราประจําคร่ัง
หรือดินเหนียวจะตองถูกทําลาย และมอบหีบหอใหกรรมการซึ่งเปนผูอาวุโสเพื่อนําเงินเดินทางไป
สงตอไป 

 (๓) ใหกรรมการรับสงเงินพรอมกันออกเดินทางไปยังสถานท่ีรับสงเงินทันที หามมิ
ใหแยกยายจากกันหรือหยุดพักระหวางทางโดยไมมีเหตุผลจําเปน และเม่ือไปถึงสถานท่ีนําสงเงิน
แลวใหรีบนําเงินสงใหเสร็จสิ้นภายในวันทําการน้ัน หรืออยางชาภายในวันทําการถัดไป 
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 (๔) กอนเปดหีบหอเพื่อนําสงเงิน ใหกรรมการรับสงเงินทุกคนพรอมกันตรวจสภาพ
ลูกกุญแจและตราประจําคร่ัง หรือดินเหนียว เม่ือปรากฏวาอยูในสภาพเรียบรอยแลว จึงใหนําเงิน
ออกสงหากปรากฏวา หีบหออยูในลักษณะไมเรียบรอย หรือมีพฤติการณชวนใหสงสัยวาจะมีการ 
ทุจริตเงินในหีบหอ ใหคณะกรรมการรับสงเงินรีบรายงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อ
นําเสนอผูบริหารทองถ่ินพิจารณาสั่งการตอไป สวนเงินใหคณะกรรมการนําสงใหแลวเสร็จ 

 (๕) กรณีจํานวนเงินท่ีนําสงมีปลอมแปลงจํานวนเทาใด ใหคณะกรรมการรับสงเงิน
นําสงเงินตามจํานวนท่ีนําสงได และใหบันทึกจํานวนเงินปลอมแปลงน้ันไวในบันทึกการรับเงินเพื่อ
นําสง แลวลงลายมือช่ือกรรมการทุกคนพรอมดวยเจาพนักงานของผูรับเงิน และเมื่อกลับถึงองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแลว ใหรายงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อนําเสนอผูบริหารทองถ่ิน
พิจารณาสั่งการ 

 (๖) เมื่อคณะกรรมการรับสงเงินไดรับสงเงินเสร็จเรียบรอย และเดินทางกลับถึง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว ใหรีบมอบคูฉบับใบนําสงเงินหรือหลักฐานการรับมอบเงินให
หนวยงานผูนําสงหรือขอเบิกเงินในวันน้ัน หรืออยางชาในวันทําการถัดไป และใหหัวหนาหนวยงาน
ผูนําสงหรือขอเบิกเงินตรวจสอบหลักฐานการนําสงเงินหรือขอเบิกเงิน เมื่อปรากฏวาถูกตองแลวให
บันทึกการรับมอบตอกันไว 

 ขอ 37 2 6

27 การถอนเงินฝากธนาคารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือ
หนวยงานท่ีไดแยก ไปทําการรับจายและเก็บรักษาเงิน  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแจงเง่ือนไข
การสั่งจายตอธนาคาร  โดยใหผูมีอํานาจลงนามสั่งจายเงินรวมกันอยางนอยสามคน  ในจํานวนน้ี
ใหมีผูบริหารทองถ่ิน   และปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินลงนามสั่งจายดวยทุกคร้ัง  และให
ผูบริหารทองถ่ินมอบหมายให ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน  หรือผูดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาหัวหนา
หนวยงานอีกหน่ึงคน  และใหมอบหมาย ผูดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาหัวหนาหนวยงานเพิ่มอีกหน่ึง
คน  ในกรณีท่ีไมมีผูบริหารทองถ่ิน   เปนผูมีอํานาจลงลายมือช่ือถอนเงินฝากรวมกัน    
  การถอนเงินฝากของหนวยงานท่ีมีงบประมาณเฉพาะการ  หรือหนวยงานท่ีไดแยก
ออกไป ทําการรับจายและเก็บรักษาเงิน  ผูบริหารทองถ่ินอาจแตงต้ังหัวหนาหนวยงานน้ันและ
พนักงาน สวนทองถ่ินอีกหน่ึงคน  เปนผูมีอํานาจลงลายมือช่ือรวมกันถอนเงินฝากของหนวยงาน
น้ัน               
  กรณีการถอนเงินฝากจากคลังจังหวัด  ใหปฏิบัติตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด 

          
                                       หมวด ๔ 

การเบกิเงนิ 
----------------------------- 

                                                             
27

 ขอ 37 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  



~ 13 ~ 
 

 ขอ ๓๘ กอนการเบิกจายเงินตามงบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณ
รายจาย เพิ่มเติมใหหนวยงานผูเบิกย่ืนแผนการใชจายเงินตอหนวยงานคลังทุกสามเดือน 
ในกรณีท่ีมีความจําเปน อาจปรับแผนการใชจายเงินของหนวยงานผูเบิกไดตามความเหมาะสม 
และสอดคลองกับฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  การจัดทําแผนการใชจายเงินใหเปนไปตามแบบท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
กําหนด 

 ขอ 39 2 7

28 การขอเบิกเงินจากหนวยงานคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม
งบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณใด  ใหเบิกไดแตเฉพาะในปงบประมาณน้ัน  รวมท้ังเงิน
อุดหนุนท่ีรัฐบาล ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยท่ีมิตองจัดทําขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป  เวนแต         
  (1 เปนเงินงบประมาณรายจายท่ียังมิไดกอหน้ีผูกพันในปงบประมาณน้ัน  และ
ไดรับอนุมัติ ใหกันเงินไวตอผูมีอํานาจตามระเบียบแลว       
  (2 เปนงบประมาณรายจายท่ีไดกอหน้ีผูกพันไวกอนสิ้นปงบประมาณ  และไดรับ
อนุมัติจาก ผูบริหารทองถ่ินใหกันเงินไปจายในปงบประมาณถัดไป     
  (3 กรณีมีเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยท่ีมิตองจัดทํา 
ขอบัญญัติ หรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปซึ่งเบิกจายไมทันภายในสิ้นปงบประมาณท่ี
ผานมา   และไดบันทึกบัญชีไวแลว 

 ขอ 40 28

29 การเบิกเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใหหนวยงานผูเบิกขอเบิก
กับหนวยงานคลัง  โดยใหหัวหนาหนวยงานผูเบิกเปนผูลงลายมือช่ือเบิกเงินและใหวางฎีกาตาม
แบบท่ีกรมสงเสริม การปกครองทองถ่ินกําหนด  

 ความในวรรคหน่ึง  มิใหใชบังคับในกรณีท่ีกระทรวงการคลังเปนผูดําเนินการแทน
องคกร ปกครองสวนทองถ่ิน            
  การขอเบิกเงินทุกกรณีใหระบุวัตถุประสงคท่ีจะนําเงินน้ันไปจายและหามมิใหขอ
เบิกจนกวา จะถึงกําหนดหรือใกลถึงกําหนดจายเงิน  

 การเบิกเงินตองมีหลักฐานการเบิกเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ  และใหผูเบิกลง
ลายมือช่ือ รับรองความถูกตองในหลักฐานการเบิกท่ีเปนภาพถายหรือสําเนาทุกฉบับ  
  ขอ ๔๑ ฎีกาเบิกเงินจะตองพิมพจํานวนเงินท่ีขอเบิกท้ังตัวเลขและตัวอักษรจะตอง
พิมพใหชัดเจน  หามขูดลบ หากผิดพลาดใหแกไขโดยวิธีขีดฆา แลวพิมพใหมท้ังจํานวน แลวใหผู
เบิกลงลายมือช่ือรับรองการขีดฆาน้ันดวย 

 การพิมพจํานวนเงินในฎีกาเบิกเงินท่ีเปนตัวอักษร ใหพิมพจํานวนท่ีขอเบิกใหชิดคํา
วา “ตัวอักษร” หรือขีดเสนหนาจํานวนเงิน อยาใหมีชองวางท่ีจะพิมพจํานวนเพิ่มเติมใหสูงข้ึนได 
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 ขอ ๔๒ เงินท่ีเบิกถาไมไดจายหรือจายไมหมดใหหนวยงานผูเบิกนําสงคืนหนวยงาน
คลังภายในสิบหาวัน นับจากวันท่ีไดรับเงินจากหนวยงานคลัง 

 ขอ ๔๓ การขอเบิกเงินงบประมาณรายจาย และหรือเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดย
ระบุวัตถุประสงคปใด ใหวางฎีกาเบิกเงินไดจนถึงวันทําการสุดทายของปน้ัน 

 ในกรณีท่ีไดมีการกันเงินไว ใหวางฎีกาไดจนถึงวันทําการสุดทายของระยะเวลาท่ี
กันเงิน 

 ขอ ๔๔ เงินประเภทใดซึ่งโดยลักษณะจะตองจายประจําเดือนในวันสิ้นเดือน ให
วางฎีกาภายในวันท่ีย่ีสิบหาของเดือนน้ัน 

 ขอ ๔๕ การเบิกเงินซึ่งมีลักษณะเปนคาใชจายประจํา และมีการเรียกเก็บเปนงวด 
ๆ หรือคาใชจายอื่น ๆ ตามประเภทท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด ใหถือวาคาใชจาย
น้ันเกิดข้ึนเมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับแจงใหชําระหน้ี และใหนํามาเบิกจายจาก
งบประมาณรายจายประจําปท่ีไดรับแจงใหชําระหน้ีได 

 ขอ ๔๖ 29

30 การเบิกเงินเดือน คาจาง บําเหน็จ บํานาญ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม 
เงินประโยชนตอบแทนอ่ืน เงินชวยเหลือและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  ใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 

 ขอ ๔๗ การซื้อ เชาทรัพยสิน หรือจางทําของ ใหหนวยงานผูเบิกรีบดําเนินการวาง
ฎีกาเบิกเงินโดยเร็วอยางชาไมเกินหาวัน นับจากวันท่ีไดตรวจรับทรัพยสินหรือตรวจรับงานถูกตอง 

 ขอ ๔๘ เวนแตกรณีท่ีกําหนดไวในขอ ๕๑ และขอ ๕๒ การเบิกเงินเพื่อจายเปนคา
ซื้อทรัพยสินหรือจางทําของ ใหมีเอกสารประกอบฎีกา ดังน้ี 

 ๑) สัญญาซื้อทรัพยสิน หรือจางทําของหรือเอกสารอ่ืนอันเปนหลักฐานแหงหน้ี 
เชน หลักฐานการสั่งซื้อ หรือสั่งจาง 

 (๒) ใบแจงหน้ี หรือใบสงมอบทรัพยสินหรือมอบงาน 
 (๓) เอกสารแสดงการตรวจรับทรัพยสิน หรือตรวจรับงาน 
 เอกสารหลักฐานดังกลาวจะใชภาพถายหรือสําเนาซึ่งผูเบิกลงลายมือช่ือรับรองก็ได 
 ขอ ๔๙ การเบิกเงินเพื่อจายลวงหนาตามสัญญาซื้อทรัพยสิน หรือจางทําของใหมี

สัญญาซื้อทรัพยสินหรือจางทําของ หรือหลักฐานอ่ืนซึ่งแสดงวาใกลจะถึงกําหนดจายเงินแลว
ประกอบฎีกาดวย ซึ่งจะเปนภาพถายหรือสําเนาซึ่งผูเบิกลงลายมือช่ือรับรองก็ได 

 ขอ  50 3 0

31  การเบิกเงินเพื่อจายเปนคาซื้อทรัพยสิน  หรือจางทําของ  หรือเชา
ทรัพยสินใหแสดง รายการทรัพยสินและจํานวนเงินเปนรายประเภทประกอบฎีกาขอเบิกเงิน 

 ขอ ๕๑ การเบิกเงินเพื่อจายเปนคาซื้อท่ีดิน ใหมีสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญา
ซื้อขายประกอบฎีกาดวย ซึ่งจะเปนภาพถายหรือสําเนาซึ่งผูเบิกลงลายมือช่ือรับรองก็ได 

                                                             
30

 ขอ  46  แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 
31

 ขอ  50  แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 25 61 
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 ขอ ๕๒ การเบิกเงินในหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ใหทําการเบิกจายได
ตามงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ และใหมีหลักฐานแสดงวาเงินจํานวนท่ีขอเบิกน้ีถูกตองตาม
วัตถุประสงคและเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย 

 ขอ ๕๓ การเบิกเงินรายจายงบกลางเปนคาใชจายอยางใด ใหปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับคําสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 

 ขอ๕๔ การเบิกเงินในหมวดเงินอุดหนุนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมิได
ดําเนินการเองและไดต้ังงบประมาณเพื่อการน้ันตามระเบียบไวแลว ใหดําเนินการไดตาม
งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ ท้ังน้ี การกอใหเกิดหน้ีและการเบิกเงินตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ 
คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 

 ขอ ๕๕ การเบิกเงินนอกงบประมาณใหเปนไปตามวิธีการท่ีกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินกําหนด 

 ขอ ๕๖ คาใชจายท่ีเปนรายจายประจําท่ีเกิดข้ึนในปใด ใหเบิกจากงบประมาณ
รายจายในปน้ันไปจายเงินท่ีเบิกไปเพื่อจายใหยืม ถาจําเปนตองจายติดตอคาบเกี่ยวไปถึง
ปงบประมาณใหม จะเบิกเงินลวงหนาจากปปจจุบันไปจายสําหรับระยะเวลาในปใหมก็ได โดยให
ถือวาเปนรายจายของปท่ีเบิกเงินงบประมาณ ดังตอไปน้ี 

 (๑) คาใชจายในการเดินทางไปราชการไมเกินหกสิบวัน 
 (๒) สําหรับปฏิบัติราชการอื่น ๆ ไมเกินสิบหาวัน 

                                                หมวด ๕ 
การกนัเงิน 

----------------- 
 ขอ  57 3 1

32  กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอหน้ีผูกพันไวกอนสิ้นป  โดย
สั่งซื้อหรือสั่งจาง  หรือการเชาทรัพยสิน  ถาเห็นวาการเบิกเงินไปชําระหน้ีผูกพันไมทันสิ้นป  ให
ผูบริหารทองถ่ินอนุมัติ ใหกันเงินไวเบิกจายในปถัดไปไดอีกไมเกินระยะเวลาหน่ึงปหรือตามขอ
ผูกพัน 

 ขอ ๕๘ ใหวางฎีกากันเงินตามแบบท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดกอน
วันสิ้นปอยางนอยสามสิบวัน เวนแตมีเหตุผลสมควร ผูบริหารทองถ่ินอาจพิจารณาอนุมัติใหขยาย
เวลา ย่ืนขอกันเงินไดไมเกินวันทําการสุดทายของปน้ัน 

 ขอ 59 32

33 ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  ยังมิไดกอหน้ี
ผูกพัน   แตมีความจําเปนตองใชจายเงินน้ันตอไปอีก  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขอ
อนุมัติกันเงิน ตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหน่ึงป      

                                                             
32

 ขอ  57  แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561 
33

 ขอ  59  แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
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  กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหน่ึงแลว  หากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินยังมิได ดําเนินการกอหน้ีผูกพัน  ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหน่ึงปตอ
สภาทองถ่ิน  หรือกรณี มีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ีทําให  ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน   หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง  ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือ
ขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกิน อีกหน่ึงปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี  และโครงการดังกลาวตองมี
วัตถุประสงคเดิมตามท่ีไดรับอนุมัติ ใหกันเงินไว       
  กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอหน้ีผูกพันแลวใหเบิกจายไดตามขอผูกพัน    

 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหน่ึงหรือขยายเวลาเบิกจายเงินตามวรรค
สองแลว  หากยังไมไดดําเนินการกอหน้ีผูกพันหรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว  ใหเงินจํานวน
น้ันตกเปนเงินสะสม 

 ขอ 59/1 3 3

34 รายจายเงินเดือน  คาจาง  บําเหน็จบํานาญ  เงินประจําตําแหนง  
เงินเพิ่ม   เงินประโยชนตอบแทนอ่ืน  เงินชวยเหลือและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  รวมท้ัง
คาตอบแทนท่ีเรียกช่ือ อยางอื่น  ท่ีมีระเบียบ  กฎหมาย  กําหนดใหจายในลักษณะเดียวกัน  หาก
เบิกเงินไมทันสิ้นปและมีความจําเปน ตองใชจายเงินน้ันตอไปอีก  ใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติใหกัน
เงินไดไมเกินหกเดือน           
  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหน่ึง  หากยังดําเนินการไมแลวเสร็จ  ให
ขอขยายเวลา การเบิกจายเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินหกเดือน 

 ขอ 59/235 การขอขยายเวลาเบิกจายเงินตามหมวดน้ี  ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ดําเนินการกอนสิ้นระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติใหกันเงินหรือขยายเวลาเบิกจายเงิน 

 
        หมวด ๖ 

การตรวจและการอนุมัติฎกีา 
----------------------------- 

 ขอ ๖๐ ใหหัวหนาหนวยงานคลังหรือเจาหนาท่ีการเงิน ท่ีไดรับมอบหมายเปน
ผูตรวจฎีกา 
  การตรวจฎีกาตามวรรคหน่ึง เม่ือถูกตองในสาระสําคัญตอไปน้ีแลว ใหเสนอผูมี
อํานาจเพื่ออนุมัติฎีกา 

 (๑) มีลายมือช่ือของผูเบิกเงินถูกตองตามตัวอยาง 
 (๒) มีหน้ีผูกพัน หรือมีความจําเปนท่ีจะตองจายเงิน กับถึงกําหนดหรือใกลจะถึง

กําหนดท่ีจะตองจายเงิน 

                                                             
34

 ขอ  59/1  แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
35

 ขอ  59/2  เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
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 (๓) มีเงินงบประมาณเพียงพอ รายการถูกตองตรงกับหมวดและประเภทใน
งบประมาณ 

 (๔) มีเอกสารประกอบฎีกาครบถวนถูกตอง 
 ขอ ๖๑ ฎีกาหรือเอกสารประกอบฎีกาฉบับใดไมถูกตองในสาระสําคัญตามขอ ๖๐ 

ใหผูตรวจฎีกาแจงใหผูเบิกทราบ เพื่อดําเนินการแกไข ถาผูเบิกไมแกไขใหถูกตองภายในสามวันทํา
การนับจากวันท่ีไดรับทราบ ใหผูตรวจฎีกาคืนฎีกา 

 ในกรณีท่ีฎีกามีขอผิดพลาดเล็กนอย ซึ่งมิใชสาระสําคัญหรือจํานวนเงินท่ีขอเบิก
ผูตรวจฎีกาจะแกไขใหถูกตองแลวแจงใหผูเบิกทราบก็ได 

 ขอ ๖๒ ฎีกาท่ีตรวจถูกตองแลวตามขอ ๖๐ ใหหัวหนาหนวยงานคลัง หรือ
เจาหนาท่ีการเงินท่ีไดรับมอบหมายนําเสนอผูบริหารทองถ่ินหรือผูท่ีผูบริหารทองถ่ินมอบหมายเปน
ผูอนุมัติฎีกา 

 ขอ ๖๓ การอนุมัติฎีกาจะกระทําไดเม่ือสาระสําคัญถูกตองตามท่ีกําหนดไวในขอ 
๖๐ และผูตรวจฎีกาไดลงลายมือช่ือตรวจฎีกาน้ันแลว 

 ในกรณีท่ีผูอนุมัติมีเหตุผลสมควร จะอนุมัติฎีกาเปนเงินจํานวนต่ํากวาท่ีขอเบิกก็ได 
 ขอ ๖๔ การอนุมัติฎีกาเบิกเงินเพื่อจายเปนคาซื้อทรัพยสินหรือจางทําของ ในกรณี

ท่ีไมมีเหตุทักทวง ใหดําเนินการใหเสร็จภายในสามวันทําการนับถัดจากวันรับฎีกา ในกรณีท่ีมีเหตุ
ทักทวงใหดําเนินการใหเสร็จภายในสามวันทําการนับถัดจากวันท่ีผูเบิกไดแกไขถูกตองแลว 

 ขอ 65 3 5

36 เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติในฎีกาเบิกเงิน  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
บันทึกรายการเบิกเงิน ในระบบ 

 ขอ ๖๖ เมื่อหนวยงานท่ีมีงบประมาณเฉพาะการ หรือหนวยงานท่ีไดแยกออกไป
ทําการรับจายและเก็บรักษาเงิน ไดรับแจงรายการหน้ี หรือทํารายการคํานวณเงินคาจางแรงงาน
แลวใหจัดแยกประเภทการจายสงหนวยงานคลังเพื่อตรวจสอบและนําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติฎีกา
ตามขอ ๖๒ เพื่อขออนุมัติจายเงินตามรายการน้ัน ๆ 

หมวด ๗ 
ขอกําหนดในการจายเงนิ 

------------------------- 
สวนที่ ๑ 

การจายเงนิ 
---------------------------- 

 ขอ ๖๗ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะจายเงินหรือกอหน้ีผูกพันไดแตเฉพาะท่ี
กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ หรือหนังสือสั่งการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว 

                                                             
36

 ขอ  65  แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
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 ขอ 68 3 6

37 การจายเงินใหแกเจาหน้ีหรือผูมีสิทธิใหจายเปนเช็ค  กรณีจําเปนท่ีไม
อาจจายเปนเช็คได  ใหจัดทําใบถอนเงินฝากธนาคารเพื่อใหธนาคารออกต๋ัวแลกเงินสั่งจายให
เจาหน้ีหรือผูมีสิทธิ  

 การจายเงินผานธนาคารหรือดวยวิธีอ่ืนใด  ใหเปนไปตามท่ีกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินกําหนด  

 ขอ 6937

38 การเขียนเช็คสั่งจายใหปฏิบัติ  ดังน้ี      
  (1 การจายเงินใหเจาหน้ีหรือผูมีสิทธิรับเงิน  ในกรณีซื้อทรัพยสิน  จางทําของ  
หรือเชาทรัพยสิน ใหออกเช็คสั่งจายในนามของเจาหน้ีหรือผูมีสิทธิรับเงิน  โดยขีดฆาคําวา  “หรือ
ผูถือ”  ออกและขีดครอมดวย          
  (2 การจายเงินใหแกเจาหน้ีหรือผูมีสิทธิรับเงิน  นอกจากกรณีตาม  (1  ใหออก
เช็คสั่งจาย ในนามของเจาหน้ีหรือผูมีสิทธิรับเงิน  โดยขีดฆาคําวา  “หรือผูถือ”  และจะขีดครอม
หรือไมก็ได            
  (3 ในกรณีสั่งจายเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจาย  ใหกระทําไดในการจายเงินท่ีมี
วงเงินไมเกิน หาพันบาท  โดยใหออกเช็คสั่งจายในนามหัวหนาหนวยงานคลังหรือเจาหนาท่ีของ
หนวยงานคลัง   และขีดฆาคําวา  “หรือผูถือ”  ออก  หามออกเช็คสั่งจายเงินสด   
  (4 หากเจาหน้ีหรือผูมีสิทธิรับเงินไมมารับเช็คภายในสามสิบวันนับต้ังแตวันสั่งจาย  
ใหยกเลิกเช็คน้ัน  หากมีการยกเลิกเช็คดังกลาวเกินสองคร้ัง  ตองรายงานเหตุผลใหผูบริหาร
ทองถ่ินทราบ            
  ในการเขียนเช็คสั่งจายเงิน  หามลงลายมือช่ือสั่งจายในเช็คไวลวงหนา  โดยยังมิได
มีการเขียน หรือพิมพช่ือผูรับเงิน  และจํานวนเงินท่ีสั่งจาย     
  ขอ 70 38

39 การเขียนหรือพิมพจํานวนเงินในเช็คท่ีเปนตัวเลขและตัวอักษรเขียนหรือ
พิมพใหชิดเสนและชิดคําวา  “บาท”  หรือขีดเสนหนาจํานวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร  โดยไมมี
ชองวาง ท่ีจะเขียนหรือพิมพจํานวนเงินเพิ่มเติมได  และใหขีดเสนตรงหลังช่ือสกุล  ช่ือบริษัท  หรือ
หางหุนสวน  จนชิดคําวา  “หรือผูถือ”  โดยมิใหมีการเขียนหรือพิมพช่ือบุคคลอื่นเพิ่มเติมไดอีก 

 ขอ 71 39

40 การจายเงินทุกกรณี ถาผูจายมีหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจะตองหักภาษีใด ๆ  
ไว  ณ  ท่ีจาย หรือเงินอ่ืนใดท่ีมีกฎหมายกําหนดใหหัก  เพื่อนําสงสวนราชการหรือหนวยงานใด  
ใหดําเนินการ ตามกฎหมายน้ัน 

                                                             
37

 ขอ  68  แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
38

 ขอ  69  แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
39

 ขอ  70  แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
40

 ขอ  71 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  



~ 19 ~ 
 

 ขอ ๗๒ เงินท่ีขอเบิกจากหนวยงานคลังเพื่อการใด ใหนําไปจายไดเฉพาะเพื่อการ
น้ันเทาน้ันจะนําไปจายเพื่อการอื่นไมได 

สวนที่ ๒ 
หลักฐานการจายเงนิ 

----------------------------------------- 
 ขอ ๗๓ การจายเงินใหแกเจาหน้ีหรือผูมีสิทธิรับเงินทุกรายการ จะตองมีหลักฐาน

การจายไวเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ 
 4 0

41กรณีท่ีกระทรวงการคลังจายเงินใหแกเจาหน้ีหรือผูมีสิทธิรับเงินแทนองคกร
ปกครอง สวนทองถ่ินใหใชหลักฐานการจายเงินของกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลังเปน
หลักฐานการจายเงิน 

 ขอ  73/1 41

42  การจายเงินขององคการปกครองสวนทองถ่ิน  ใหใชใบเสร็จรับเงิน  
หรือใบรับเงิน ซึ่งผูรับเงินเปนผูออกให  หรือใบสําคัญรับเงิน  หรือใบรับรองการจายเงิน  หรือ
หลักฐานอื่นใด ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดใหเปนหลักฐานการจาย 

 ขอ ๗๔ หลักฐานการจายเงินจะตองพิมพหรือเขียนดวยหมึก การแกไขหลักฐาน
การจายใหขีดฆาแลวพิมพหรือเขียนใหมแลวใหผูรับเงินลงลายมือช่ือกํากับไวทุกแหง 

 ขอ ๗๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเก็บรักษาหลักฐานการจายซึ่งสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินยังไมไดตรวจสอบไวในท่ีปลอดภัย อยาใหชํารุด สูญหาย หรือเสียหายได และเมื่อ
ไดตรวจสอบแลวก็ใหเก็บอยางเอกสารธรรมดา 

 ขอ ๗๖ ใบสําคัญคูจายท่ีเปนใบเสร็จรับเงินซึ่งผูรับเงินออกให อยางนอยจะตองมี
รายการดังตอไปน้ี 

 (๑) ช่ือ สถานท่ีอยูหรือท่ีทําการของผูรับเงิน 
 (๒) วัน เดือน ปท่ีรับเงิน 
 (๓) รายการแสดงการรับเงินและระบุวาเปนคาอะไร 
 (๔) จํานวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
 (๕) ลายมือช่ือพรอมท้ังมีตัวบรรจงช่ือและช่ือสกุลของผูรับเงิน 
 ถาผูรับเงินลงลายมือช่ือไมได ใหใชลายพิมพน้ิวมือ หามมิใหใชแกงไดหรือ

เคร่ืองหมายอื่นทํานองเชนวาน้ันแทนการลงลายมือช่ือ 
 ขอ 7742

43 ใหผูจายเงินประทับตราขอความวา  “จายเงินแลว”  โดยลงลายมือช่ือ
รับรองการจาย พรอมท้ังระบุช่ือสกุลดวยตัวบรรจงพรอมวัน  เดือน  ป  ท่ีจายกํากับไวในหลักฐาน

                                                             
41

 ขอ 73  วรรคสองเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
42

 ขอ73/1 เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
43

 ขอ77 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
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การจายเงินใหแกเจาหน้ี หรือผูมีสิทธิรับเงินทุกฉบับเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ  และกรณีท่ี
เปนใบสําคัญคูจายให หัวหนาหนวยงานคลังลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองกํากับไวดวย  
  ในกรณีท่ีใบสําคัญคูจายเปนภาษาตางประเทศ  ใหมีคําแปลเปนภาษาไทยตาม
สาระสําคัญ ในขอ  76  ไวดวย 

 ขอ 77/1 4 3

44 การจายเงินทุกรายการตองมีการบันทึกการจายเงินไวในระบบและ
ตองตรวจสอบ การจายเงินกับหลักฐานการจายทุกสิ้นวัน  

 ขอ 78 4 4

45 ขาราชการ  พนักงานสวนทองถ่ิน  พนักงานจาง  ลูกจาง  หรือผูรับ
บํานาญ หรือเบ้ียหวัดท่ีไมสามารถมารับเงินไดดวยตนเอง  จะมอบฉันทะใหผูอื่นเปนผูรับแทนก็ได  
โดยใชใบมอบฉันทะ ตามแบบท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด    
  การจายเงินใหแกบุคคลนอกจากท่ีกําหนดไวในวรรคหน่ึง  หากบุคคลน้ันไม
สามารถมารับเงินได ดวยตนเอง  สามารถทําหนังสือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมารับเงินแทนได  
  การจายเงินในกรณีท่ีมีการโอนสิทธิเรียกรอง  ใหเปนไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด  

 ขอ ๗๙ การจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในตางประเทศ ซึ่งกฎหมาย
หรือประเพณีนิยมของประเทศน้ัน ๆ ไมตองออกใบเสร็จรับเงิน หรือออกใบเสร็จรับเงินไมเปนไป
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในขอ ๗๖ ใหผูจายเงินทําใบรับรองการจายเงินโดยระบุวาเปนการ
จายเงินคาอะไร เมื่อวัน เดือน ปใด จํานวนเทาใด และใหลงลายมือช่ือรับรองการจายไว
เชนเดียวกับท่ีกําหนดในขอ ๗๗ ในกรณีท่ีมีหลักฐานการรับเงินเปนอยางอ่ืนก็ใหแนบหลักฐานน้ัน
ไปพรอมกับใบรับรองเพื่อตรวจสอบดวย 

 ขอ 8045

46 กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจายเงินรายใด  ซึ่งตามลักษณะไมอาจ
เรียก ใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงินได  ใหผูรับเงินลงช่ือรับเงินในใบสําคัญรับเงินเพื่อใชเปนหลักฐาน
การจาย 

 ขอ 81 4 6

47 กรณีขาราชการ  พนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จายเงินไป   โดยไดรับใบเสร็จรับเงินซึ่งมีรายการไมครบถวนตามขอ  76  หรือซึ่งตามลักษณะไม
อาจ เรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงินได  ใหขาราชการ  พนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินน้ัน  ทําใบรับรองการจายเงินเพื่อนํามาเปนเอกสารประกอบการขอเบิกเงินตอองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และเมื่อมีการจายเงินแลว  ใหขาราชการ  พนักงานหรือลูกจางขององคกร

                                                             
44

 ขอ77/1 เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
45

 ขอ78 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
46

 ขอ 80 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
47

 ขอ 81 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  



~ 21 ~ 
 

ปกครองสวนทองถ่ินน้ัน   ทําใบสําคัญรับเงินและลงช่ือในใบสําคัญรับเงินน้ัน  เพื่อเปนหลักฐาน
การจาย  

 ขอ 82 47

48 ในกรณีท่ีใบสําคัญคูจายสูญหาย  ใหปฏิบัติดังน้ี    
  (1 กรณีท่ีไดรับใบเสร็จรับเงินแลว  แตเกิดสูญหาย  ใหใชสําเนาใบเสร็จรับเงิน  
ซึ่งผูรับเงินรับรอง เปนเอกสารการขอเบิกเงินแทนก็ได       
  (2 กรณีท่ีไมอาจขอสําเนาใบเสร็จรับเงินตาม  (1  ได  ใหผู จายเงินน้ันทํา 
ใบรับรองการจายเงิน  โดยช้ีแจงเหตุผล  พฤติการณท่ีสูญหาย  หรือเหตุท่ีไมอาจขอสําเนา
ใบเสร็จรับเงินได   และรับรองวายังไมเคยนําใบเสร็จรับเงินน้ันมาเบิกจาย  แมพบภายหลังจะไม
นํามาเบิกจายอีก   แลวเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับเพื่อพิจารณาอนุมัติ  เม่ือไดรับอนุมัติแลว
ก็ใหใชใบรับรองน้ันเปน หลักฐานประกอบการขอเบิกเงินได  และเมื่อมีการจายเงินแลว  ใหผู
จายเงินน้ัน  ทําใบสําคัญรับเงิน และลงช่ือในใบสําคัญรับเงินน้ัน  เพื่อเปนหลักฐานการจาย  

 ขอ ๘๓ หามมิใหผูมีหนาท่ีจายเงินเรียกใบสําคัญคูจายหรือใหผูรับเงินลงลายมือช่ือ
รับเงินในหลักฐานการจายเงิน โดยท่ียังมิไดมีการจายเงินใหแกเจาหน้ีหรือผูมีสิทธิรับเงิน 

สวนที่ ๓ 
การเบกิจายเงินยืม48

49 
------------------------------------------ 

 ขอ 84 4 9

50 การจายเงินยืมจะจายไดแตเฉพาะท่ีผูยืมไดทําสัญญาการยืมเงินและ
ผูบริหารทองถ่ิน ไดอนุมัติใหจายเงินยืมตามสัญญาการยืมแลวเทาน้ัน  โดยจะตองเปนไปตาม
เง่ือนไข  ดังตอไปน้ี           
  (1 มีงบประมาณเพื่อการน้ันแลว       
  (2 ผูยืมไดทําสัญญาการยืมเงินข้ึ นสองฉบับ  โดยผูยืมไดรับเงินตามสัญญาการยืม
แลว ใหลงลายมือช่ือรับเงินในสัญญาการยืมเงินท้ังสองฉบับ  พรอมกับมอบใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินผูใหยืม เก็บรักษาไวเปนหลักฐานหน่ึงฉบับ  ใหผูยืมเก็บไวหน่ึงฉบับ  และรับรองวาจะ
ปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําสั่งท่ีไดกําหนดไวสําหรับเร่ืองน้ัน  และจะนําใบสําคัญคูจาย
ท่ีถูกตองรวมท้ังเงินเหลือจาย  สงคืนตามท่ีกําหนดในขอ  86  ถาไมสงตามกําหนดก็จะชดใชเงิน
หรือยินยอมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หักเงินเดือน  คาจาง  บําเหน็จบํานาญ  หรือเงินอื่นใด
อันจะพึงไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชดใชเงินยืมน้ัน     
  กรณีท่ีผูยืมไมมีเงินใด ๆ  อันจะพึงไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะหักสง
ใชเงินยืมได ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดใหผูยืมหาหลักทรัพยมาวางเปนประกัน  หรือ
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หาบุคคล มาทําสัญญาคํ้าประกันไวตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย    
  (3  การอนุมัติใหผูยืมเงินเพื่อใชในราชการแตละราย  ใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ
ใหยืม เทาท่ีจําเปนไดเฉพาะผูมีหนาท่ีตองปฏิบัติงานน้ัน ๆ  และหามมิใหอนุมัติใหยืมเงินรายใหม
ในเมื่อผูยืม มิไดชําระคืนเงินยืมรายเกาใหเสร็จสิ้นไปกอน  

 ในกรณีการเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ  อาจใหผูมีสิทธิคนใดคนหน่ึงเปนผูยืม
แทน             
  (4  กรณีครบกําหนดการสงใชเงินยืมแลวผูยืมยังไมชดใชเงินยืม  ใหผูบริหาร
ทองถ่ินมีอํานาจสั่งการ ใหผูคางชําระเงินยืมสงใชเงินยืมภายในกําหนดเวลาตามท่ีเห็นสมควร  
อยางชาไมเกินสามสิบวันนับแต วันครบกําหนด  ถาผูยืมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงไมยอมชดใชเงินยืมให
นําความใน  (2  มาใชบังคับ  แลวรายงานให ผูบริหารทองถ่ินทราบ     
  (5  ในกรณีท่ีผูยืมจะตองพนจากตําแหนงหรือพนจากการปฏิบัติงานใหแกองคกร
ปกครอง สวนทองถ่ินไมวากรณีใด ๆ  ใหหัวหนาหนวยงานคลังมีหนาท่ีตรวจสอบทะเบียนเงินยืม
ของบุคคลดังกลาว  หากปรากฏวายังคางชําระเงินยืมอยู  ใหหัวหนาหนวยงานคลังเรงรัดใหเสร็จ
สิ้นในทันที  กอนท่ีผูยืมจะตองพนจากตําแหนงหนาท่ีไปหรือพนจากการปฏิบัติงานใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไป   ในกรณีท่ีผูยืมถึงแกกรรมหรือไมยินยอมชดใชเงินยืมใหนําความใน  (2  
มาใชบังคับโดยอนุโลม           
  (6  การสงใชเงินยืมใหหัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติ  ดังน้ี       
   (ก หมายเหตุจํานวนเงินและวัน  เดือน  ป  ท่ีสงใชในสัญญาการยืมเงิน  
   (ข ตองเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินน้ันเปนเอกสารสําคัญในราชการ   
   (ค ถารับคืนเปนเงินสด  ใหออกใบเส ร็จรับเงินใหแกผูยืมไวเปนหลักฐาน    
   (ง ใหบันทึกรายการสงใชเงินยืมในทะเบียนเงินยืมไวดวย  โดยใหผูยืมลง
ช่ือในทะเบียนเงินยืม สําหรับรายการท่ีสงใชน้ัน 

 ขอ  84/1 5 0

51  การจายเงินยืมจากเงินนอกงบประมาณ  ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกระทําไดเฉพาะ เพื่อใชจายในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของเงินนอกงบประมาณ
ประเภทน้ัน  หรือกรณีอื่น   และไดรับอนุมัติจากผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหยืมน้ัน 

 ขอ ๘๕ สัญญาการยืมเงิน สัญญาวางหลักทรัพย และสัญญาคํ้าประกัน ใหใชตาม
แบบและวิธีการท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 

 ขอ  85/1 5 1

52  การเบิกเงินเพื่อจายเปนเงินยืมใหแกบุคคลใดในสังกัด  ยืมเพื่อ
ปฏิบัติราชการ ใหกระทําไดเฉพาะรายการ  ดังตอไปน้ี        
  (1 รายการคาจางแรงงาน  ซึ่งไมมีกําหนดจายเปนงวดแนนอนเปนประ จํา  แตจํา 
เปนตองจาย ใหแตละวันหรือแตละคราวเมื่อเสร็จงาน       
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  (2 รายการคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ  เฉพาะคาตอบแทนสําหรับผู ท่ี
ปฏิบัติงานใหแก องคกรปกครองสวนทองถ่ินและจําเปนตองจายแตละวันหรือแตละคราวเม่ือ
สิ้นสุดการปฏิบัติงาน  คาตอบแทนคณะกรรมการ  คาเบ้ียประชุม  รายการคาใชสอยหรือวัสดุท่ีไม
ตองจัดซื้อจัดจาง  คาใชจาย ในการเดินทางไปราชการ  หรือคาใชจายในการฝกอบรม  หรือ
คาใชจายในการจัดงานเฉพาะรายการ ท่ีไมตองจัดซื้อจัดจาง  เปนตน     
  (3 รายการคาสาธารณูปโภค  เฉพาะคาบริการไปรษณียโ ทรเลข 

 ขอ 86 52

53 เงินท่ียืมไป  ใหผูยืมสงหลักฐานการจายภายในกําหนดระยะเวลา  ดังน้ี   
  (1 กรณีเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม  ใหสงตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจายเงิน
ใหยืม   โดยทางไปรษณียลงทะเบียนหรือธนาณัติแลวแตกรณี  ภายในสามสิบวันนับจากวันท่ีไดรับ
เงิน               
  (2 กรณีเดินทางไปราชการอื่น  ใหสงตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหยืมภายใน
สิบหาวัน นับจากวันกลับมาถึง          
  (3 การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจากตาม  (1  หรือ  (2  ใหสงตอองคกร
ปกครอง สวนทองถ่ินผูใหยืมภายในสามสิบวันนับจากวันท่ีไดรับเงิน     
  ในกรณีท่ีผูยืมไดสงหลักฐานการจายเพื่อสงใชคืนเงินยืมแลวมีเหตุตองทักทวง  ให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหยืมแจงขอทักทวงใหผูยืมทราบโดยดวน  แลวใหผูยืมปฏิบัติตามคํา
ทักทวงภายใน สิบหาวันนับจากวันท่ีไดรับคําทักทวง  หากผูยืมมิไดดําเนินการตามคําทักทวงและ
มิไดช้ีแจงเหตุผล ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหยืมทราบ  ก็ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดํา 
เนินการตามเง่ือนไข ในสัญญาการยืมเงิน  โดยถือวาผูน้ันยังมิไดสงใชเงินยืมเทาจํานวนท่ีทักทวง
น้ัน 

 ขอ  86/1 53

54  เมื่อผูยืมสงหลักฐานการจายเงินหรือเงินเหลือจายท่ียืม  (ถามี  ให
หนวยงานคลัง บันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงิน  ถารับคืนเปนเงินสดใหออกใบเสร็จรับเงิน  
พรอมท้ังออกใบรับ ใบสําคัญตามแบบท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหผูยืมไวเปน
หลักฐาน            
  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินซึ่งยังมิไดชําระคืนให
เสร็จสิ้นไวใน ท่ีปลอดภัยอยาใหสูญหายและเม่ือผูยืมไดชําระคืนเงินยืมเสร็จสิ้นแลวใหเก็บรักษา
เชนเดียวกับหลักฐาน การจาย 

 
                                         หมวด ๘ 

เงินสะสม 
----------------------- 
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 ขอ 87 5 4

55 ทุกวันสิ้นปงบประมาณ  เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดปดบัญชี
รายรับรายจายแลว  ใหกันยอดเงินสะสมประจําปไวรอยละสิบหาของทุกป  เพื่อเปนทุนสํารองเงิน
สะสม   องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินทุนสํารองเงินสะสมได  กรณีดังตอไปน้ี  
  (1 กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไมถึงรอยละสิบหาของเงินสะสม  ณ  วันท่ี  1   
ตุลาคม   ของปงบประมาณน้ัน  ใหขอความเห็นชอบจากสภาทองถ่ิน  และขออนุมัติผูวาราชการ
จังหวัด            
  (2 กรณีท่ีปใด  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินรอย
ละสิบหา ของงบประมาณรายจายประจําปน้ัน  หากมีความจําเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจ
นําเงินทุนสํารอง เงินสะสมเฉพาะในสวนท่ีเกินไปใชจายไดภายใตเง่ือนไขขอ  89  (1  โดยไดรับ
อนุมัติจากสภาทองถ่ิน 

 ขอ 88 5 5

56 กิจการใดท่ีมีงบประมาณรายจายประจําปอนุญาตใหจายไดแลว  แต
ระยะสามเดือนแรกของปงบประมาณ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดไมเพียงพอท่ีจะ
ดําเนินการตามงบประมาณ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจนําเงินสะสมทดรองจายไปพลางกอน
ได     

 กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับแจงการจัดสรรเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลระบุ
วัตถุประสงค ใหไปดํา เนินการตามอํานาจหนาท่ียกเวนงบลงทุน  แตยังมิไดรับเงิน  หากมีความ
จําเปนตองใชจายเงินกอน องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจยืมเงินสะสมทดรองจายไปพลางกอนได  
เมื่อไดรับเงินงบประมาณ ดังกลาวแลวใหบันทึกบัญชีสงใชเงินสะสมท่ียืมตามวิธีการท่ีกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินกําหนด         
 กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมีกิจการพาณิชย  หากมีความจําเปนกิจการพาณิชย 
อาจขอยืมเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไปทดรองจายเพื่อบริหารกิจการกอนได  โดย
ขอความเห็นชอบ จากสภาทองถ่ินและใหสงชดใชเงินยืมเงินสะสมเมื่อสิ้นปงบประมาณ  
 กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมีผูรับบํานาญรายใหมหรือผูรับบํานาญท่ียายภูมิลําเนา 
และประสงคจะโอนการรับเงินบํานาญไปรับในองคกรปกครองสวนทองถ่ินประเภทเดียวกันใน
ทองท่ี ท่ียายไปอยูใหม  องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมอาจยืม
เงินสะสมทดรองจาย ใหกับผูรับบํานาญน้ันได  โดยอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน  และเม่ือไดรับเงิน
คืนใหบันทึกบัญชี สงใชเงินสะสมท่ียืมตามวิธีการท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 

 ขอ 89 5 6

57 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได  โดยไดรับอนุมัติ
จากสภาทองถ่ิน ภายใตเง่ือนไข  ดังตอไปน้ี        
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 ขอ 87 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
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 ขอ 88 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
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 ขอ 89 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
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  (๑ ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินซึ่งเกี่ยวกับ ดานการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการท่ีเปนการเพิ่มพูนรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือกิจการท่ีจัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน  ท้ังน้ี  
ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกร ปกครองสวนทองถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด  
  (๒ ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภท ตามระเบียบแลว  

  (3 ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและ
กันไวอีก รอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําปน้ัน  เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงานและ
กรณีท่ีมี สาธารณภัยเกิดข้ึน          
  (4 เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ดําเนินการ กอหน้ีผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหน่ึงปถัดไป  หากไมดําเนินการภายใน
ระยะเวลา ท่ีกําหนดใหการใชจายเงินสะสมน้ันเปนอันพับไป ท้ังน้ี  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใชจายเงินสะสม  โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
เสถียรภาพในระยะยาว  

 ขอ  89/1 5 7

58 ในกรณี ท่ีมีภ ารกิจตามนโยบายเร งด วนของ รัฐบาลหรือ
กระทรวงมหาดไทย   และจําเปนตองใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการ  โดยมีความ
จําเปนตองใชจายจาก งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและงบประมาณดังกลาวไม
เพียงพอและไมตองดวยเง่ือนไข การใชจายเงินสะสมหรือเงินทุนสํารองเงินสะสมตามขอ  87  
และขอ  89  ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจอนุมัติยกเวนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายจาก
เ งินสะสมห รือเ งินทุนสํ ารอง เ งินสะสมได    โดยความเ ห็นชอบของ รัฐมนตรีว ากา ร
กระทรวงมหาดไทย 

 ขอ ๙๐ 58

59 กรณีท่ีงบประมาณรายจายประกาศใชบังคับแลว มีงบประมาณไมเพียง
พอท่ีจะจายหรือไมไดต้ังงบประมาณเพื่อการน้ันไว ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจายขาดเงิน
สะสมได โดยไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ินในกรณีดังตอไปน้ี 

 (๑) รับโอน เลื่อนระดับ เลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน 
 (๒) เบิกเงินให ผูบริหารทองถ่ิน ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน

เลขานุการผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการสภาทองถ่ิน ท่ีปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน พนักงานสวนทองถ่ิน
ซึ่งมีสิทธิไดรับเงินตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน ตลอดจนลูกจางซึ่ง
มีสิทธิไดรับเงินอื่นตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ในระหวาง
ปงบประมาณ 

 (๓) คาใชจายตาม (๑) และหรือ (๒) ใหถือเปนรายจายในปงบประมาณน้ัน 
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 ขอ 89/1 เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
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 ขอ 90  แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 



~ 26 ~ 
 

 ขอ ๙๑ ภายใตบังคับขอ ๘๙ ในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน ใหผูบริหาร
ทองถ่ินอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมไดตามความจําเปนในขณะน้ัน โดยใหคํานึงถึงฐานะการเงิน การ
คลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน 

 ขอ ๙๒ การวางฎีกาเบิกเงินสะสม ตามขอ ๘๙ และขอ ๙๐ ใหดําเนินการวางฎีกา
เบิกเงินสะสมไดเฉพาะตามจํานวนท่ีจะตองจายจริงและจะถึงกําหนดเวลาท่ีตองจายเงินหรือวาง
ฎีกาเบิกเงินสะสมเปนงวด ๆ ตามความจําเปน 

 ขอ ๙๓ 5 9

60  ใหหนวยงานคลังจัดทํารายงานเงินสะสมและเงินทุนสํารองสะสม ณ 
วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดสงให
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดตรวจสอบแลวรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ
ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกป 
 

หมวด ๙ 
การถอนคนืเงนิรายรบัและการจําหนายหนี้สูญ 

------------------------------ 
 ขอ ๙๔ 6 0

61 กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับเงินรายไดและตอมาไดมีการขอ
คืนในลักษณะของลาภมิควรไดภายในกําหนดอายุความ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถอนคืนเงิน
รายรับ โดยปฏิบัติตามขอ ๙๕ และขอ ๙๖ 

 ขอ ๙๕ การถอนคืนเงินรายรับตามขอ ๙๔ ใหตรวจสอบและมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
 (๑) เหตุผลความจําเปนในการถอนคืนเงินรายรับท่ีนําสงเปนเงินรายรับท่ีนําสงแลว 
 (๒) หลักฐานเอกสารท่ีเกี่ยวของอื่น ๆ เชน หลักฐานแสดงการยกเลิกการจัดซื้อจัด

จาง คําขอคืนเงินคาซื้อเอกสาร หนังสือแจงใหรับผิดชดใชจากการละเมิด เปนตน 
 ขอ ๙๖ วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ใหปฏิบัติดังน้ี 
 (๑) ขอเงินคืนภายในปงบประมาณท่ีรับเงิน เม่ือตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตองให

จายคืนเงินรายรับดังกลาว โดยตองไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
 (๒) ขอเงินคืนภายหลังจากปงบประมาณท่ีรับเงินรายรับเม่ือตรวจสอบแลวเห็นวา

ถูกตองใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจายขาดเงินสะสมไดโดยตองไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน 
 ขอ ๙๗ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มิอาจจัดเก็บหน้ีจากลูกหน้ีท่ีคางชําระ

เกินกวาสิบปข้ึนไป ดวยเหตุหน่ึงเหตุใด และไดดําเนินการแลว ดังน้ี 
 (๑) เรงรัดติดตามใหมีการชําระหน้ีแลว แตไมสามารถจัดเก็บได เน่ืองจากลูกหน้ี

กลายเปนบุคคลลมละลาย ยากจน ไมมีทรัพยสินจะเรียกชําระหน้ีได หรือกฎหมายมิไดเปดชองให
กระทําได 
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 ขอ 93  แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 
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 ขอ 94 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเ บิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2558  
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 (๒) กรณีท่ีลูกหน้ีตายหรือสาบสูญ ผูรับพินัยกรรม หรือทายาทผูรับมรดกตองเปน
บุคคลท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับท่ีไดระบุไวใน (๑) 

 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจําหนายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ีโดยไดรับความ
เห็นชอบจากผูบริหารทองถ่ิน และไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน 

 หลักเกณฑการจําหนายหน้ีสูญ และวิธีการบันทึกบัญชีใหเปนไปตามท่ี
ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

หมวด ๑๐ 
การตรวจเงิน 

---------------------------------------- 
 ขอ ๙๘ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําบัญชีและทะเบียนรายรับรายจาย 

รวมท้ังสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 
  การจัดทําบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินให
เปนไปตามหมวด ๑๑ 61

62 
 ขอ ๙๙ ใหหัวหนาหนวยงานคลังทํารายงานแสดงรายรับรายจายและงบทดลอง

เปนรายเดือนเสนอปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อนําเสนอผูบริหารทองถ่ินเพื่อทราบในฐานะ
หัวหนาผูบังคับบัญชา และสงสําเนาใหผูวาราชการจังหวัด สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสง
นายอําเภอ 

 ขอ 100 6 2

63 ใหหัวหนาหนวยงานคลังจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน  และงบอ่ืน ๆ  
ตามแบบท่ี กระทรวงการคลังกําหนด  เพื่อสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบภายใน
เกาสิบวันนับแตวันสิ้นป  พรอมสงใหกระทรวงการคลังดวย  และสงสําเนาใหผูวาราชการจังหวัด  
กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด  และเทศบาล  สงนายอําเภอ  กรณีองคการบริหารสวนตําบล 

 ขอ ๑๐๑ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศสําเนางบแสดงฐานะการเงินและ
งบอื่น ๆตามขอ ๑๐๐ โดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเวลาอันสมควร 
  ขอ ๑๐๑/๑63

64 ใหหัวหนาหนวยงานคลังจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานราย
ไตรมาสตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดเพื่อนําเสนอผูบริหารทองถ่ินภายในสามสิบ
วันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยใหประชาชนทราบ ณ 
สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในสิบหาวันนับแตผูบริหารทองถ่ินรับทราบรายงาน
ดังกลาว 
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 ขอ 98 วรรคสอง เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 
63

 ขอ 100 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
64

 ขอ 101/1 เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 
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 ขอ ๑๐๒ ในการตรวจสอบบัญชีและหลักฐานการรับจายเงิน ใหหัวหนาหนวยงาน
ผูเบิกหรือรับเงิน และหรือหัวหนาหนวยงานคลัง มีหนาท่ีใหคําช้ีแจงและอํานวยความสะดวกแก
เจาหนาท่ีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และหากไดรับขอทักทวงจากสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินใหหัวหนาหนวยงานผูเบิกและหรือหัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามคําทักทวงโดยเร็ว 
อยางชาไมเกินสี่สิบหาวันนับจากวันท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับแจงขอทักทวงน้ัน 

 ขอ ๑๐๓ ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินช้ีแจงขอทักทวงไปยังสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน แตสํานักงานการตรวจเงินแผนดินยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินช้ีแจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดวินิจฉัยภายในสิบหาวัน
นับจากวันท่ีไดรับคํายืนยันจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และใหผูวาราชการจังหวัดแจงผล
การวินิจฉัยภายในสามสิบวันนับจากวันท่ีไดรับรายงานจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาราชการ
จังหวัดใหปฏิบัติใหเสร็จสิ้นภายในสี่สิบหาวันนับจากวันท่ีไดรับทราบผลการวินิจฉัย 

 ขอ ๑๐๔ 6 4

65  ใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด  ตรวจสอบการ
จัดทําบัญชีและรายงานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง  พรอมท้ัง
รายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทําการตรวจสอบแลวเสร็จ 
  ผูบริหารทองถ่ิน ผูวาราชการจังหวัด  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน หรือ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจใหผูเช่ียวชาญบัญชีทําการตรวจสอบบัญชีการเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนการภายในได สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหนายอําเภอดําเนินการ
ดังกลาวไดเชนเดียวกัน 

หมวด ๑๑ 
ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

( Electronic Local Administrative  Accounting System : e-LAAS)66 
------------------------------------------- 

 ขอ ๑๐๕ 66

67 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ( Electronic Local Administrative  Accounting System : 
e-LAAS) ซึ่งอยางนอยประกอบดวยระบบการทํางาน ๔ ระบบดังน้ี 

 (1) ระบบงบประมาณ ประกอบดวยการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป ขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือ
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 ขอ 104  แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 
66

 ชื่อหมวด 11 เบ็ดเตล็ด แกไขเปน “ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ( Electronic Local Administrative  Accounting 

System : e-LAAS)” โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2558  
67

 ขอ 105 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2558  
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม การโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ 
รวมท้ังการควบคุมงบประมาณและรายงานยอดงบประมาณคงเหลือ 

 (2) ระบบรายรับ  ประกอบดวยการรับเงินทุกประเภท รวมท้ังการออกบเสร็จรับ
เงินและหลักฐานการรับเงิน รายงานและทะเบียนตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 (3) ระบบรายจาย ประกอบดวยการกอหน้ีผูกพันและการเบิกจายเงิน รวมท้ังการ
จัดทําฎีกา รายงานและทะเบียนตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 (4) ระบบบัญชี ประกอบดวยการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ  รวมท้ังการจัดทํา
รายงานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  ขอ ๑๐๕/๑ 6 7

68 ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินวางระบบ กําหนดวิธีการ
ปฏิบัติงาน การบริหารพัฒนาระบบ การสงเสริมและกํากับดูแลการปฏิบัติงานระบบบัญชี
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ขอ ๑๐๕/๒ 6 8

69 ใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด สงเสริมและ
สนับสนุนรวมท้ังกํากับดูแลการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ใหเปนไปตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 

บทเฉพาะกาล 
------------------------------- 

 ขอ ๑๐๖ การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจ เ งินใดท่ีอ ยู ในระหว า ง ดํา เ นินการและ ยัง ไมแล วเส ร็จ ในวัน ท่ีระ เ บียบ
กระทรวงมหาดไทยฉบับน้ีใชบังคับใหดําเนินการตอไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑท่ีใชบังคับอยู
เดิม จนกวาจะแลวเสร็จ 

 ขอ ๑๐๗ บรรดาแบบพิมพและเอกสารใด ๆ ท่ีใชในการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงินการถอนเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตลอดจนแบบบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ใหใชแบบเดิมไปพลางกอน จนกวากรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินจะไดกําหนดใหเปนไปตามระเบียบน้ี 

 ขอ ๑๐๘ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบัญชีลูกหน้ีเงินยืมเงินสะสมซึ่งตองต้ัง
งบประมาณรายจายชดใชคงคางตามบัญชี ใหปรับปรุงบัญชีตามแบบท่ีกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินกําหนดและใหต้ังเงินทุนสํารองเงินสะสมสําหรับปแรกจากบัญชีเงินสะสมท่ีไดปรับปรุง
ยอดเงินสะสมเรียบรอยแลว 

 ขอ ๑๐๙ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการท่ีออกตาม
ความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบ
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 ขอ 105/1 เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2558  
69

 ขอ 105/2 เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรบัเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2558  
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กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหใชบังคับตอไปจนกวาจะมี
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศคําสั่ง หรือหนังสือสั่งการท่ีออกตามระเบียบน้ี 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประชา มาลีนนท 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 254870 

  ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน

ตนไป 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 25 5870

71 

  ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน

ตนไป 

  ขอ 17 การปฏิบัติงานบนระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ท่ีไดดําเนินการตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการไปกอนวันท่ีระเบียบน้ีมี

ผลใชบังคับ ใหถือวาเปนการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตามระเบียบน้ี 

  ขอ 18 ในวาระเร่ิมแรก หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดยังไมพรอมจะปฏิบัติ

ตามหมวด 11 ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ( Electronic Local 

Administrative  Accounting System : e-LAAS) ตามระเบียบน้ี ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

น้ันปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการเดิมตอไปได แตท้ังน้ีตองไม

เกินหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตระเบียบน้ีมีผลใชบังคับ 

  ขอ 19  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการท่ีใชอยูกอน

วันท่ีระเบียบน้ีมีผลใชบังคับ ใหใชตอไปโดยอนุโลมเทาท่ีไมขัดหรือแยงระเบียบน้ี 
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 ราชกิจจานุเบกษา เลม 123 /ตอนพิเศษ 12 ง /หนา 12/26 มกราคม 2549 
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 ราชกิจจานุเบกษา เลม 132 /ตอนพิเศษ  230 ง  /หนา  2/25  กันยายน 2558 



~ 31 ~ 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 71

72 

  ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน

ตนไป 

 

 

                                                             
72

 ราชกิจจานุเบกษา เลม 135 /ตอนพิเศษ  323 ง  /หนา  1/18 ธันวาคม 2561 

กรรมกร สีกากี : ผูร้วบรวม                                                                                                                             

ขอขอบคุณพนัจ่าเอกชชัวาล อาจบนัดิษ ทีใ่หค้วามอนเุคราะหว์ตัถุดิบในการวบรวม ท่านสามารถศึกษาสาระ/ความรูใ้นการปฏิบตัิ

ราชการไดท้ี ่facebook กลุ่ม “แบ่งปันความรู”้ 


