


























































   หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕  
และมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ .ศ.  ๒๕๓๗  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ของข้อ  ๕  ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑)  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  
และองค์การบริหารส่วนตําบล  รวมทั้งกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

(๒) “สภาท้องถิ่น”  หมายความว่า  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สภาเทศบาล   
และสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

(๓) “ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  
และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

(๔) “ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
รองนายกเทศมนตรี  และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

(๕) “ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ปลัดเทศบาล  และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

(๖) “พนักงานส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พนักงานเทศบาล  และพนักงานส่วนตําบล”   

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๖  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



   หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

“ข้อ  ๖  บรรดาแบบพิมพ์และเอกสารใด ๆ  ที่ใช้ในการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การถอนเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนแบบบัญชี  
ทะเบียนและรายงานการเงิน  ให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด  เว้นแต่จะมี
กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๘  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๘  การรับเงินให้รับเป็นเงินสด  ส่วนการรับเช็ค  ดราฟท์  หรือตราสารอย่างอื่น   
หรือโดยวิธีอื่นใด  ให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๐  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๐  ให้หน่วยงานคลังบันทึกเงินที่ได้รับในสมุดเงินสด  ภายในวันที่ได้รับเงินสด  เช็คหรือดราฟท์  
หรือตราสารอย่างอื่นหรือโดยวิธีอื่นใดนั้น  โดยแสดงให้ทราบว่าได้รับเงินตามฎีกา  ใบเสร็จรับเงิน   
หรือเอกสารอื่น  เล่มใด  เลขที่ใด  จํานวนเท่าใด” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๔๖  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๔๖  การเบิกเงินเดือน  ค่าจ้าง  บําเหน็จบํานาญ  เงินประจําตําแหน่ง  เงินเพิ่ม   
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น  เงินช่วยเหลือและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  คําสั่งหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย”   

ข้อ ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๕๙/๑  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗   

“ข้อ  ๕๙/๑  รายจ่ายเงินเดือน  ค่าจ้าง  บําเหน็จบํานาญ  เงินประจําตําแหน่ง  เงินเพิ่ม   
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น  เงินช่วยเหลือและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  หากเบิกเงินไม่ทันสิ้นปี 
และมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินได้ไม่เกินเก้าสิบวัน” 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  ของข้อ  ๘๔  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   



   หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

“(๕)  ในกรณีที่ผู้ยืมจะต้องพ้นจากตําแหน่งหรือพ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังมีหน้าที่ตรวจสอบทะเบียนเงินยืมของบุคคลดังกล่าว   
หากปรากฏว่ายังค้างชําระเงินยืมอยู่  ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังเร่งรัดให้เสร็จสิ้นในทันที  ก่อนที่ผู้ยืม
จะต้องพ้นจากตําแหน่งหน้าที่ไปหรือพ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไป  ในกรณี
ที่ผู้ยืมถึงแก่กรรมหรือไม่ยินยอมชดใช้เงินยืมให้นําความใน  (๒)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๙๓  และข้อ  ๙๔  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๙๓  ให้หน่วยงานคลังจัดทํารายงานเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสม  ณ  วันสิ้นเดือนมีนาคม
และกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนดส่งให้สํานักงานส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน 
และตุลาคมของทุกปี 

ข้อ  ๙๔  กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายรับและต่อมามีการขอคืนในลักษณะ 
ของลาภมิควรได้ภายในกําหนดอายุความ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอนคืนเงินรายรับ  โดยถือปฏิบัติ
ตามข้อ  ๙๕  และข้อ  ๙๖” 

ข้อ ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ  ๙๘  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗   

“การจัดทําบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
หมวด  ๑๑” 

ข้อ ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นข้อ  ๑๐๑/๑  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

“ข้อ  ๑๐๑/๑  ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานรายไตรมาส 
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดเพื่อนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส
และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ  ณ  สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว”   

ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๐๔  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



   หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

“ข้อ  ๑๐๔  ให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  ตรวจสอบการจัดทําบัญชี 
และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง  พร้อมทั้งรายงาน 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทําการตรวจสอบแล้วเสร็จ   

ผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ว่าราชการจังหวัด  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  หรือปลัดกระทรวงมหาดไทย  
อาจให้ผู้เชี่ยวชาญบัญชีทําการตรวจสอบบัญชีการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการภายในได้  
สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้นายอําเภอดําเนินการดังกล่าวได้เช่นกัน”   

ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกชื่อหมวด  ๑๑  เบ็ดเตล็ด  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ชื่อ  “ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Electronic  Local  
Administrative  Accounting  System : e-LAAS)”  แทน 

ข้อ ๑๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๐๕  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๐๕  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Electronic  Local  Administrative  Accounting  System : e-LAAS)  
ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทํางาน  ๔  ระบบ  ดังนี้ 

(๑) ระบบงบประมาณ  ประกอบด้วยการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  หรือเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  การโอน  และการแก้ไข  เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ  รวมทั้ง 
การควบคุมงบประมาณและรายงานยอดงบประมาณคงเหลือ 

(๒) ระบบรายรับ  ประกอบด้วยการรับเงินทุกประเภท  รวมทั้งการออกใบเสร็จรับเงิน 
และหลักฐานการรับเงิน  รายงานและทะเบียนต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

(๓) ระบบรายจ่าย  ประกอบด้วยการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงิน  รวมทั้งการจัดทําฎีกา  
รายงานและทะเบียนต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

(๔) ระบบบัญชี  ประกอบด้วยการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ  รวมทั้งการจัดทํารายงาน
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

ข้อ ๑๖ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้ เ ป็นข้อ   ๑๐๕/๑   และข้อ   ๑๐๕/๒   ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

“ข้อ  ๑๐๕/๑  ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวางระบบ  กําหนดวิธีปฏิบัติงาน  การบริหาร  
พัฒนาระบบ  การส่งเสริมและกํากับดูแลการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น   



   หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ข้อ  ๑๐๕/๒  ให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  ส่งเสริมและสนับสนุน   
รวมทั้งกํากับดูแลการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด” 

ข้อ ๑๗ การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ได้ดําเนินการตามระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือหนังสือสั่งการไปก่อนวันที่ระเบียบนี้ 
มีผลใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามระเบียบนี้   

ข้อ ๑๘ ในวาระเริ่มแรก  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดยังไม่พร้อมจะปฏิบัติ  ตามหมวด  ๑๑  
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Electronic  Local  Administrative  
Accounting  System : e - LAAS)  ตามระเบียบนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นปฏิบัติตามระเบียบ  
ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือหนังสือสั่งการเดิมต่อไปได้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 

ข้อ ๑๙ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือหนังสือสั่งการ  ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่
ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ใช้ต่อไปโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยการรับเงนิ  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงนิ  การเก็บรักษาเงนิ  และการตรวจเงิน 

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  (ฉบับที่  4) 
พ.ศ.  2561 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547   
เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  และสอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินของคลัง   
การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง  พ.ศ.  2551   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6  และมาตรา  76  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  
พ.ศ.  2540  มาตรา  69  และมาตรา  77  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  มาตรา  5  
และมาตรา  88  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  จึงออกระเบียบไว้  ดังนี้   

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน  (16)  (17)  (19)  (20)  (21)  และ  (23)  ของข้อ  5   

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน   
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

(16) “ใบส าคัญคู่จ่าย”  หมายความว่า  หลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงิน  หลักฐาน
ของธนาคารแสดงการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้  หลักฐานการน าเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับที่ธนาคาร  หรือ
หลักฐานอื่นใดที่แสดงการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินหรือเจ้าหนี้  และให้รวมถึงใบน าส่งเงินต่อหน่วยงานคลังด้วย   

(17) “เงินรายรับ”  หมายความว่า  เงินทั้งปวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บหรือได้รับ
ไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือจากนิติกรรม  และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
ที่น าฝากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนเงินอุดหนุน 
ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้จ่ายเงินแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(19) “รายงานสถานะการเงินประจ าวัน”  หมายความรวมถงึ  ยอดเงินรับและจ่ายในแตล่ะวนั  
รวมถึงยอดเงินที่ฝากธนาคาร 

(20) “เงินยืม”  หมายความว่า  เงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ  หรือเงินอุดหนุน 
ที่รัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยที่มิต้องจัดท าข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายให้แก่บุคคลใดยืมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
หรือปฏิบัติราชการอื่นใด 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๖๑



(21) “แผนพัฒนา”  หมายความว่า  แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

(23) “ทุนส ารองเงินสะสม”  หมายความว่า  ยอดเงินสะสมจ านวนร้อยละสิบห้าของยอดเงินสะสม
ประจ าทุกสิ้นปีงบประมาณ  เพื่อรักษาเสถียรภาพการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ 4 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (28)  และ  (29)  ในข้อ  5  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 

(28) “เวลาปิดบัญชี”  หมายความว่า  เวลาปิดบัญชีรับจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ทั้งนี้  ให้น าเวลาปิดบัญชีรับจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางมาใช้โดยอนุโลม   

(29) “ระบบ”  หมายความว่า  ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(Electronic  Local  Administrative  Accounting  System  :  e-LAAS) 

ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  9/1  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547 

“ข้อ  9/1  การรับเงินรายรับดังต่อไปนี้  ให้ใช้หลักฐานการรับโอนเงิน  หรือการน าฝาก  หรือ
รายงานการจ่ายเงินแทนของกระทรวงการคลัง  แทนใบเสร็จรับเงิน 

(1) รายได้ที่รัฐจัดสรร  หรืออุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
(3) เงินที่กระทรวงการคลังจ่ายแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ  10  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   

การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงนิ  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2558   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 10 ให้หน่วยงานคลังบันทึกรายการรับเงินในระบบภายในวันที่ได้รับเงิน  หรือได้รับ
หลักฐานตามข้อ  9/1  โดยแสดงให้ทราบว่าได้รับเงินตามใบเสร็จรับเงิน  ฎีกา  หรือเอกสารอื่น  เล่มใด  
เลขที่ใด  จ านวนเท่าใด  หรือตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 

ในกรณีที่มีการรับเงินภายหลังก าหนดเวลาปิดบัญชีส าหรับวันนั้นแล้ว  ให้บันทึกการรับเงิน 
ในวันนั้นและเก็บเงินสดในตู้นิรภัย   

เงินประเภทใดมีใบเสร็จรับเงินวันหนึ่ง ๆ  หลายฉบับ  จะรวมรับเงินประเภทนั้นตามส าเนา
ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับมาบันทึกในบัญชีรายการเดียวก็ได้  โดยแสดงให้ทราบว่าเป็นเงินรับตามใบเสร็จรับเงิน  
เลขที่ใด  ถึงเลขที่ใด  จ านวนเงินรวมทั้งสิ้นเท่าใด  ไว้ด้านหลังส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย”   

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๖๑



ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ  12  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 12 ให้หน่วยงานคลังจัดให้มีการตรวจสอบจ านวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและน าส่งกับหลักฐาน  
และรายการที่บันทึกไว้ในระบบ  เมื่อได้ตรวจสอบว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ผู้ตรวจแสดงยอดรวมเงินรับ
ตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ได้รับในวันนั้นไว้ในส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายและลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย 

กรณีที่เป็นการรับเงินตามข้อ  9/1  ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง” 
ข้อ 8 ให้ยกเลิกความในข้อ  19  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   

การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงนิ  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 19 ให้หน่วยงานคลังเก็บรักษาส าเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้ที่มีอ านาจตรวจสอบยังมิได้
ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย  อย่าให้สูญหายหรือเสียหายได้  และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่าง
เอกสารธรรมดา” 

ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในส่วนที่  1  ตู้นิรภัยเก็บเงิน  ของหมวด  3  การเก็บรักษาเงิน  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน   
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“ส่วนที่  1 
สถานทีเ่ก็บรักษา” 

 
 

ข้อ 10 ให้ยกเลิกความในข้อ  20  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 20 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บรักษาเงินที่จัดเก็บหรือได้รับไว้ในตู้นิรภัย 
ซึ่งตั้งอยู่ในที่ปลอดภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตู้นิรภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดหรือตั้งไว้ในห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก  หรือกรณี  
ไม่มีห้องมั่นคงหรือกรงเหล็กให้ติดหรือตั้งไว้ในที่มั่นคง  และปลอดภัยภายในส านักงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นนั้น   

หากมีจ านวนเงินสดที่เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยตามวรรคหนึ่ง  ให้น าฝากธนาคารทั้งจ านวน 
ในวันท าการถัดไป  กรณีเทศบาลต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีพ้ืนที่ห่างไกล  การคมนาคม  
ไม่สะดวกไม่สามารถน าฝากธนาคารได้เป็นประจ าทุกวันให้เก็บรักษาเงินสดในตู้นิรภัยได้  และให้  
น าเงินสดดังกล่าวฝากธนาคารในวันท าการสุดท้ายของสัปดาห์ 
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กรณีที่มีความจ าเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บหรือรับช าระเงินนอกที่ตั้งส านักงานปกติ 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดวิธีการรับเงินและเก็บรักษาเงินให้รัดกุมและเหมาะสม  เมื่อเดินทางกลับถึง
ส านักงานให้รีบน าฝากทันที” 

ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในข้อ  22  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 22 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไว้  ณ  ส านักงานอย่างน้อยสามคน
ในจ านวนนี้ให้หัวหนา้หนว่ยงานคลังเป็นกรรมการโดยต าแหน่งหนึง่คน  และกรรมการเก็บรักษาเงินอืน่อกี
อย่างน้อยสองคน 

การแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินตามวรรคหนึ่ง  ให้แต่งตั้งจากพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยให้ค านึงถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบ  เว้นแต่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ครบจ านวน  
ที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ  ให้แต่งตั้งผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการให้ครบจ านวนก็ได้” 

ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในข้อ  30  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 30 เมื่อน าเงินเข้าเก็บรักษาในตู้นิรภัยเรียบร้อยแล้ว  ให้กรรมการเก็บรักษาเงิน 
ใส่กุญแจตู้นิรภัยให้เรียบร้อยและลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงินแต่ละคนบนกระดาษปิดทับ   
หรือประจ าตราครั่ง  หรือดินเหนียวไว้บนเชือกผูกมัดตู้นิรภัยในลักษณะที่แผ่นกระดาษปิดทับ   
หรือประจ าตราครั่งหรือดินเหนียว  จะต้องถูกท าลายเมื่อมีการเปิดตู้นิรภัย 

ในกรณีที่ตู้นิรภัยตั้งอยู่ในห้องมั่นคง  หรือกรงเหล็ก  การลงลายมือชื่อบนแผ่นกระดาษปิดทับ
หรือประจ าตราครั่ง  หรือดินเหนียว  ของกรรมการเก็บรักษาเงิน  จะกระท าที่ประตูห้องมั่นคง  
หรือกรงเหล็กแต่เพียงแห่งเดียวก็ได้”   

ข้อ 13 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ  35  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 35 การรับส่งเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเงินสดหรือสถานที่ที่จะรับส่ง 
อยู่ห่างไกล  หรือกรณีอื่นใดซึ่งเห็นว่าไม่ปลอดภัยแก่เงินที่รับส่ง  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งพนักงาน  
ส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยสองคน  เป็นกรรมการรับผิดชอบร่วมกันควบคุมการรับส่งเงินและจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ต ารวจควบคุมรักษาความปลอดภัยด้วยก็ได้”   

ข้อ 14 ให้ยกเลิกความในข้อ  37  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๖๑



“ข้อ 37 การถอนเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานที่ได้แยก 
ไปท าการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเงื่อนไขการสั่งจ่ายต่อธนาคาร  
โดยให้ผู้มีอ านาจลงนามสั่งจ่ายเงินร่วมกันอย่างน้อยสามคน  ในจ านวนนี้ให้มีผู้บริหารท้องถิ่น   
และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามสั่งจ่ายด้วยทุกครั้ ง  และให้ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้
ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  หรือผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าหน่วยงานอีกหนึ่งคน  และให้มอบหมาย  
ผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ิมอีกหนึ่ งคน  ในกรณีที่ ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น   
เป็นผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อถอนเงินฝากร่วมกัน   

การถอนเงินฝากของหน่วยงานที่มีงบประมาณเฉพาะการ  หรือหน่วยงานที่ได้แยกออกไป  
ท าการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน  ผู้บริหารท้องถิ่นอาจแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานนั้นและพนักงาน  
ส่วนท้องถิ่นอีกหนึ่งคน  เป็นผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อร่วมกันถอนเงินฝากของหน่วยงานนั้น   

กรณีการถอนเงินฝากจากคลังจังหวัด  ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนด” 
ข้อ 15 ให้ยกเลิกความในข้อ  39  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   

การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 39 การขอเบิกเงินจากหน่วยงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณใด  ให้เบิกได้แต่เฉพาะในปีงบประมาณนั้น  รวมทั้งเงินอุดหนุนที่รัฐบาล  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยที่มิต้องจัดท าข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
เว้นแต่   

(1) เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณนั้น  และได้รับอนุมัติ 
ให้กันเงินไว้ต่อผู้มีอ านาจตามระเบียบแล้ว   

(2) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ  และได้รับอนุมัติจาก
ผู้บริหารท้องถิ่นให้กันเงินไปจ่ายในปีงบประมาณถัดไป 

(3) กรณีมีเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยที่มิต้องจัดท าข้อบัญญัติ
หรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีซึ่งเบิกจ่ายไม่ทันภายในสิ้นปีงบประมาณที่ผ่านมา   
และได้บันทึกบัญชีไว้แล้ว” 

ข้อ 16 ให้ยกเลิกความในข้อ  40  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 40 การเบิกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้หน่วยงานผู้เบิกขอเบิกกับหน่วยงานคลัง  
โดยให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกเป็นผู้ลงลายมือชื่อเบิกเงินและให้วางฎีกาตามแบบที่กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นก าหนด 
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ความในวรรคหนึ่ง  มิให้ใช้บังคับในกรณีที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ด าเนินการแทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

การขอเบิกเงินทุกกรณีให้ระบุวัตถุประสงค์ที่จะน าเงินนั้นไปจ่ายและห้ามมิให้ขอเบิกจนกว่า  
จะถึงก าหนดหรือใกล้ถึงก าหนดจ่ายเงิน 

การเบิกเงินต้องมีหลักฐานการเบิกเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ  และให้ผู้เบิกลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกต้องในหลักฐานการเบิกที่เป็นภาพถ่ายหรือส าเนาทุกฉบับ”   

ข้อ 17 ให้ยกเลิกความในข้อ  50  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  50  การเบิกเงินเพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สิน  หรือจ้างท าของ  หรือเช่าทรัพย์สินให้แสดง
รายการทรัพย์สินและจ านวนเงินเป็นรายประเภทประกอบฎีกาขอเบิกเงิน” 

ข้อ 18 ให้ยกเลิกความในข้อ  57  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  57  กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี  โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง  
หรือการเช่าทรัพย์สิน  ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ  
ให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีหรือตามข้อผูกพัน” 

ข้อ 19 ให้ยกเลิกความในข้อ  59  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   
แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน  
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณี 
มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน   
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน  
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ  
ให้กันเงินไว้ 

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน   
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เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว  
หากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว  ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็น  
เงินสะสม”   

ข้อ 20 ให้ยกเลิกความในข้อ  59/1  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรั บเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน   
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น  (ฉบับที่  3)   
พ.ศ.  2558  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 59/1 รายจ่ายเงินเดือน  ค่าจ้าง  บ าเหน็จบ านาญ  เงินประจ าต าแหน่ง  เงินเพ่ิม   
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น  เงินช่วยเหลือและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  รวมทั้งค่าตอบแทนที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น  ที่มีระเบียบ  กฎหมาย  ก าหนดให้จ่ายในลักษณะเดียวกัน  หากเบิกเงินไมท่ันสิ้นปีและมีความจ าเปน็ 
ต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินได้ไม่เกินหกเดือน 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ง  หากยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ  ให้ขอขยายเวลา
การเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน” 

ข้อ 21 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  59/2  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547 

“ข้อ 59/2 การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามหมวดนี้   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการก่อนสิ้นระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน” 

ข้อ 22 ให้ยกเลิกความในข้อ  65  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 65 เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติในฎีกาเบิกเงิน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกรายการเบิกเงิน
ในระบบ” 

ข้อ 23 ให้ยกเลิกความในข้อ  68  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 68 การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิให้จ่ายเป็นเช็ค  กรณีจ าเป็นที่ไม่อาจจ่ายเป็นเช็คได้  
ให้จัดท าใบถอนเงินฝากธนาคารเพื่อให้ธนาคารออกตั๋วแลกเงินสั่งจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ 

การจ่ายเงินผ่านธนาคารหรือด้วยวิธีอื่นใด  ให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด” 
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ข้อ 24 ให้ยกเลิกความในข้อ  69  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 69 การเขียนเช็คสั่งจ่ายให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(1) การจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  ในกรณีซื้อทรัพย์สิน  จ้างท าของ  หรือเช่าทรัพย์สิน  

ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  โดยขีดฆ่าค าว่า  “หรือผู้ถือ”  ออกและขีดคร่อมด้วย 
(2) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  นอกจากกรณีตาม  (1)  ให้ออกเช็คสั่งจ่าย 

ในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  โดยขีดฆ่าค าว่า  “หรือผู้ถือ”  และจะขีดคร่อมหรือไม่ก็ได้ 
(3) ในกรณีสั่งจ่ายเงินเพ่ือขอรับเงินสดมาจ่าย  ให้กระท าได้ในการจ่ายเงินที่มีวงเงินไม่เกิน  

ห้าพันบาท  โดยให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามหัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลัง   
และขีดฆ่าค าว่า  “หรือผู้ถือ”  ออก  ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด 

(4) หากเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินไม่มารับเช็คภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันสั่งจ่าย  ให้ยกเลิกเช็คนั้น  
หากมีการยกเลิกเช็คดังกล่าวเกินสองครั้ง  ต้องรายงานเหตุผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

ในการเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน  ห้ามลงลายมือชื่อสั่งจ่ายในเช็คไว้ล่วงหน้า  โดยยังมิได้มีการเขียน
หรือพิมพ์ชื่อผู้รับเงิน  และจ านวนเงินที่สั่งจ่าย” 

ข้อ 25 ให้ยกเลิกความในข้อ  70  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“ข้อ 70 การเขียนหรือพิมพ์จ านวนเงินในเช็คที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรเขียนหรือพิมพ์ 
ให้ชิดเส้น  และชิดค าว่า  “บาท”  หรือขีดเส้นหน้าจ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีช่องว่าง 
ที่จะเขียนหรือพิมพ์จ านวนเงินเพ่ิมเติมได้  และให้ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุล  ชื่อบริษัท  หรือห้างหุ้นส่วน  
จนชิดค าว่า  “หรือผู้ถือ”  โดยมิให้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้อีก” 

ข้อ 26 ให้ยกเลิกความในข้อ  71  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“ข้อ 71 การจ่ายเงินทุกกรณี  ถ้าผู้จ่ายมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องหักภาษีใด ๆ  ไว้  ณ  ที่จ่าย
หรือเงินอื่นใดที่มีกฎหมายก าหนดให้หักเพ่ือน าส่งส่วนราชการหรือหน่วยงานใด  ให้ด าเนินการ  
ตามกฎหมายนั้น”   

ข้อ 27 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ  73  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 
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“กรณีที่กระทรวงการคลังจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินแทนองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลังเป็นหลักฐานการจ่ายเงิน” 

ข้อ 28 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  73/1  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 

“ข้อ  73/1  การจ่ายเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน  หรือใบรับเงิน
ซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้  หรือใบส าคัญรับเงิน  หรือใบรับรองการจ่ายเงิน  หรือหลักฐานอื่นใด  
ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดให้เป็นหลักฐานการจ่าย”   

ข้อ 29 ให้ยกเลิกความในข้อ  77  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 77 ให้ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า  “จ่ายเงินแล้ว”  โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย
พร้อมทั้งระบุชื่อสกุลด้วยตัวบรรจงพร้อมวัน  เดือน  ปี  ที่จ่ายก ากับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้
หรือผู้มีสิทธิรับเงินทุกฉบับเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ  และกรณีที่ เป็นใบส าคัญคู่จ่ายให้ 
หัวหน้าหน่วยงานคลังลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องก ากับไว้ด้วย 

ในกรณีที่ใบส าคัญคู่จ่ายเป็นภาษาต่างประเทศ  ให้มีค าแปลเป็นภาษาไทยตามสาระส าคัญ 
ในข้อ  76  ไว้ด้วย” 

ข้อ 30 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  77/1  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547 

“ข้อ 77/1 การจ่ายเงินทุกรายการต้องมีการบันทึกการจ่ายเงินไว้ในระบบและต้องตรวจสอบ
การจ่ายเงินกับหลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวัน” 

ข้อ 31 ให้ยกเลิกความในข้อ  78  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 78 ข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  พนักงานจ้าง  ลูกจ้าง  หรือผู้รับบ านาญ 
หรือเบี้ยหวัดที่ไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง  จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็นผู้รับแทนก็ได้  โดยใช้ใบมอบฉันทะ
ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 

การจ่ายเงินให้แก่บุคคลนอกจากที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  หากบุคคลนั้นไม่สามารถมารับเงินได้
ด้วยตนเอง  สามารถท าหนังสือมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมารับเงินแทนได้ 

การจ่ายเงินในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด” 
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ข้อ 32 ให้ยกเลิกความในข้อ  80  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 80 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินรายใด  ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียก
ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้  ให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินในใบส าคัญรับเงินเพ่ือใช้เป็นหลักฐานการจ่าย” 

ข้อ 33 ให้ยกเลิกความในข้อ  81  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 81 กรณีข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินไป   
โดยได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่ งมี รายการไม่ครบถ้วนตามข้อ  76  หรือซึ่ งตามลักษณะไม่อาจ 
เรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้  ให้ข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  
ท าใบรับรองการจ่ายเงินเพ่ือน ามาเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และเมื่อมีการจ่ายเงินแล้ว  ให้ข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น   
ท าใบส าคัญรับเงินและลงชื่อในใบส าคัญรับเงินนั้น  เพ่ือเป็นหลักฐานการจ่าย” 

ข้อ 34 ให้ยกเลิกความในข้อ  82  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 82 ในกรณีที่ใบส าคัญคู่จ่ายสูญหาย  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(1) กรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว  แต่เกิดสูญหาย  ให้ใช้ส าเนาใบเสร็จรับเงิน  ซึ่งผู้รับเงินรับรอง

เป็นเอกสารการขอเบิกเงินแทนก็ได้ 
(2) กรณีที่ไม่อาจขอส าเนาใบเสร็จรับเงินตาม  (1)  ได้  ให้ผู้จ่ายเงินนั้นท าใบรับรอง  

การจ่ายเงิน  โดยชี้แจงเหตุผล  พฤติการณ์ที่สูญหาย  หรือเหตุที่ไม่อาจขอส าเนาใบเสร็จรับเงินได้   
และรับรองว่ายังไม่เคยน าใบเสร็จรับเงินนั้นมาเบิกจ่าย  แม้พบภายหลังจะไม่น ามาเบิกจ่ายอีก   
แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  เมื่อได้รับอนุมัติแล้ วก็ให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็น
หลักฐานประกอบการขอเบิกเงินได้  และเมื่อมีการจ่ายเงินแล้ว  ให้ผู้จ่ายเงินนั้น  ท าใบส าคัญรับเงิน  
และลงชื่อในใบส าคัญรับเงินนั้น  เพ่ือเป็นหลักฐานการจ่าย” 

ข้อ 35 ให้ยกเลิกความในส่วนที่  3  การจ่ายเงินยืม  หมวด  7  ข้อก าหนดในการจ่ายเงินของ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน   
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๖๑



“ส่วนที่  3 
การเบิกจ่ายเงินยืม” 

 
 

ข้อ 36 ให้ยกเลิกความในข้อ  84  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน   
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)   
พ.ศ.  2558  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 84 การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้แต่เฉพาะที่ผู้ยืมได้ท าสัญญาการยืมเงินและผู้บริหารท้องถิ่น
ได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมแล้วเท่านั้น  โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(1) มีงบประมาณเพื่อการนั้นแล้ว 
(2) ผู้ยืมได้ท าสัญญาการยืมเงินขึ้นสองฉบับ  โดยผู้ยืมได้รับเงินตามสัญญาการยืมแล้ว 

ให้ลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญาการยืมเงินทั้งสองฉบับ  พร้อมกับมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืม
เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ  ให้ผู้ยืมเก็บไว้หนึ่งฉบับ  และรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบ  
ข้อบังคับ  หรือค าสั่งที่ได้ก าหนดไว้ส าหรับเรื่องนั้น  และจะน าใบส าคัญคู่จ่ายที่ถูกต้องรวมทั้งเงินเหลือจ่าย  
ส่งคืนตามที่ก าหนดในข้อ  86  ถ้าไม่ส่งตามก าหนดก็จะชดใช้เงินหรือยินยอมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หักเงินเดือน  ค่าจ้าง  บ าเหน็จบ านาญ  หรือเงินอื่นใดอันจะพึงได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชดใช้เงินยืมนั้น 

กรณีที่ผู้ยืมไม่มีเงินใด ๆ  อันจะพึงได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะหักส่งใช้เงินยืมได้
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้ผู้ยืมหาหลักทรัพย์มาวางเป็นประกัน  หรือหาบุคคล 
มาท าสัญญาค้ าประกันไว้ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

(3) การอนุมัติให้ผู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในราชการแต่ละราย  ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติให้ยืม  
เท่าที่จ าเป็นได้เฉพาะผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานนั้น ๆ  และห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ในเมื่อผู้ยืม  
มิได้ช าระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน 

ในกรณีการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ  อาจให้ผู้มีสิทธิคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ยืมแทน 
(4) กรณีครบก าหนดการส่งใชเ้งินยืมแล้วผู้ยืมยังไม่ชดใช้เงินยืม  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจสัง่การ

ให้ผู้ค้างช าระเงินยืมส่งใช้เงินยืมภายในก าหนดเวลาตามที่เห็นสมควร  อย่างช้าไม่เกินสามสิบวันนับแต่  
วันครบก าหนด  ถ้าผู้ยืมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงไม่ยอมชดใช้เงินยืมให้น าความใน  (2)  มาใช้บังคับ  แล้วรายงานให้
ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

(5) ในกรณีที่ผู้ยืมจะต้องพ้นจากต าแหน่งหรือพ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นไม่ว่ากรณีใด ๆ  ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังมีหน้าที่ตรวจสอบทะเบียนเงินยืมของบุคคลดงักลา่ว
หากปรากฏว่ายังค้างช าระเงินยืมอยู่  ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังเร่งรัดให้เสร็จสิ้นในทันที  ก่อนที่ผู้ยืม
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จะต้องพ้นจากต าแหน่งหน้าที่ไปหรือพ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไป   
ในกรณีที่ผู้ยืมถึงแก่กรรมหรือไม่ยินยอมชดใช้เงินยืมให้น าความใน  (2)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(6) การส่งใช้เงินยืมให้หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติ  ดังนี้   
 (ก) หมายเหตุจ านวนเงินและวัน  เดือน  ปี  ที่ส่งใช้ในสัญญาการยืมเงิน 
 (ข) ต้องเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินนั้นเป็นเอกสารส าคัญในราชการ 
 (ค) ถ้ารับคืนเป็นเงินสด  ให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน   
 (ง) ให้บันทึกรายการส่งใช้เงินยืมในทะเบียนเงินยืมไว้ด้วย  โดยให้ผู้ยืมลงชื่อในทะเบียนเงินยืม

ส าหรับรายการที่ส่งใช้นั้น” 
ข้อ 37 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  84/1  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  

การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น   
พ.ศ.  2547 

“ข้อ  84/1  การจ่ายเงินยืมจากเงินนอกงบประมาณ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระท าได้เฉพาะ
เพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของเงินนอกงบประมาณประเภทนั้น  หรือกรณีอื่น   
และได้รับอนุมัติจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืมนั้น” 

ข้อ 38 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  85/1  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547 

“ข้อ  85/1  การเบิกเงินเพ่ือจ่ายเป็นเงินยืมให้แก่บุคคลใดในสังกัด  ยืม เพ่ือปฏิบัติราชการ 
ให้กระท าได้เฉพาะรายการ  ดังต่อไปนี้   

(1) รายการค่าจ้างแรงงาน  ซึ่งไม่มีก าหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจ า  แต่จ าเป็นต้องจ่าย
ให้แต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงาน 

(2) รายการค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ  เฉพาะค่าตอบแทนส าหรับผู้ที่ปฏิบัติงานให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจ าเป็นต้องจ่ายแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าเบี้ยประชุม  รายการค่าใช้สอยหรือวัสดุที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง  ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ  หรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  หรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉพาะรายการ 
ที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นต้น 

(3) รายการค่าสาธารณูปโภค  เฉพาะค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข” 
ข้อ 39 ให้ยกเลิกความในข้อ  86  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   

การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๖๑



“ข้อ 86 เงินที่ยืมไป  ให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายภายในก าหนดระยะเวลา  ดังนี้   
(1) กรณีเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม  ให้ส่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ่ายเงินให้ยืม   

โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือธนาณัติแล้วแต่กรณี  ภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับเงิน   
(2) กรณีเดินทางไปราชการอื่น  ให้ส่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืมภายในสิบห้าวัน

นับจากวันกลับมาถึง 
(3) การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการนอกจากตาม  (1)  หรือ  (2)  ให้ส่งต่ อองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืมภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับเงิน 
ในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่งหลักฐานการจ่ายเพ่ือส่งใช้คืนเงินยืมแล้วมีเหตุต้องทักท้วง  ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืมแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน  แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามค าทักท้วงภายใน
สิบห้าวันนับจากวันที่ได้รับค าทักท้วง  หากผู้ยืมมิได้ด าเนินการตามค าทักท้วงและมิได้ชี้แจงเหตุผล  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืมทราบ  ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามเงื่อนไข  
ในสัญญาการยืมเงิน  โดยถือว่าผู้นั้นยังมิได้ส่งใช้เงินยืมเท่าจ านวนที่ทักท้วงนั้น” 

ข้อ 40 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  86/1  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547 

“ข้อ  86/1  เมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายเงินหรือเงินเหลือจ่ายที่ยืม  (ถ้ามี)  ให้หน่วยงานคลัง
บันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงิน  ถ้ารับคืนเป็นเงินสดให้ออกใบเสร็จรับเงิน  พร้อมทั้งออกใบรับ
ใบส าคัญตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินซึ่งยังมิได้ช าระคืนให้เสร็จสิ้นไว้ใน 
ที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหายและเมื่อผู้ยืมได้ช าระคืนเงินยืมเสร็จสิ้นแล้วให้เก็บรักษาเช่นเดียวกับหลักฐาน 
การจ่าย” 

ข้อ 41 ให้ยกเลิกความในข้อ  87  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว  
ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี  เพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสม   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้  กรณีดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม  ณ  วันที่  1  ตุลาคม   

ของปีงบประมาณนั้น  ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น  และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 
(2) กรณีที่ปีใด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้า

ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารอง
เงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ  89  (1)  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” 

้หนา   ๑๓
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ข้อ 42 ให้ยกเลิกความในข้อ  88  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 88 กิจการใดที่มีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีอนุญาตให้จ่ายได้แล้ว  แต่ระยะสามเดือนแรก
ของปีงบประมาณ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการตามงบประมาณ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้ 

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุวัตถุประสงค์ 
ให้ไปด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ยกเว้นงบลงทุน  แต่ยังมิได้รับเงิน  หากมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินก่อน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้  เมื่อได้รับเงินงบประมาณ
ดังกล่าวแล้วให้บันทึกบัญชีส่งใช้เงินสะสมที่ยืมตามวิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีกิจการพาณิชย์  หากมีความจ าเป็นกิจการพาณิชย์ 
อาจขอยืมเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปทดรองจ่ายเพ่ือบริหารกิจการก่อนได้  โดยขอความเห็นชอบ
จากสภาท้องถิ่นและให้ส่งชดใช้เงินยืมเงินสะสมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  มีผู้รับบ านาญรายใหม่หรือผู้รับบ านาญที่ย้ายภูมิล าเนา 
และประสงค์จะโอนการรับเงินบ านาญไปรับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกันในท้องที่  
ที่ย้ายไปอยู่ใหม่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่อาจยืมเงินสะสมทดรองจ่าย
ให้กับผู้รับบ านาญนั้นได้  โดยอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  และเมื่อได้รับเงินคืนให้บันทึกบัญชี 
ส่งใช้เงินสะสมที่ยืมตามวิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด” 

ข้อ 43 ให้ยกเลิกความในข้อ  89  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน   
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2548 

“ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึง่เกี่ยวกบั
ด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 
ตามระเบียบแล้ว 

้หนา   ๑๔
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(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี  
สาธารณภัยเกิดขึ้น 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ  
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่ งปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลัง  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 

ข้อ 44 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  89/1  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547 

“ข้อ 89/1 ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย   
และจ าเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ  โดยมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายจาก
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไข
การใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมตามข้อ  87  และข้อ  89  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
อาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมได้   
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย”   

ข้อ 45 ให้ยกเลิกความในข้อ  100  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 100 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดท างบแสดงฐานะการเงิน  และงบอื่น ๆ  ตามแบบที่
กระทรวงการคลังก าหนด  เพ่ือส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี  
พร้อมส่งให้กระทรวงการคลังด้วย  และส่งส าเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
และเทศบาล  ส่งนายอ าเภอ  กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล” 

ข้อ 46 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  4  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๖๑
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