
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรกัษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
บริหารงานดานการเงินเปนแนวทางเดียวกัน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การ

เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗” 

 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 

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

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
ขอ ๔  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมี

อํานาจตีความวินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบนี ้

ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ใหขอ
ทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยกอนการปฏิบัติ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจตามวรรคสองใหอธิบดีกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน หรือผูวาราชการจังหวัดก็ได 

 
หมวด ๑ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๙ ง/หนา ๒๕/๓๑ มกราคม ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอความทั่วไป 
   

 
ขอ ๕  ในระเบียบนี้ 
(๑) “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด 

เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง รวมทั้ง
กิจการพาณิชยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย 

(๒) “สภาทองถ่ิน” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล 
สภาองคการบริหารสวนตําบล และสภาทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

(๓) “ผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
นายกเทศมนตรี คณะเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล และผูบริหารทองถ่ินอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง 

(๔) “ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา รองนายกองคการบริหารสวน
จังหวัด รองนายกเทศมนตรี รองนายกองคการบริหารสวนตําบล และใหหมายความรวมถึง
เทศมนตรี และรองผูบริหารทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

(๕) “ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง 

(๖) “พนักงานสวนทองถ่ิน” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล และพนักงานสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

(๗) “หนวยงาน” หมายความวา สํานัก กอง สวน ฝาย ตามโครงสรางของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตละรูปแบบ หรือหนวยงานที่มีงบเฉพาะการ หรือหนวยงานที่ได
แยกออกไปทําการรับจายและเก็บรักษาเงิน 

(๘) “ผูเบิก” หมายความวา หนวยงานที่ไดรับงบประมาณทั่วไปและงบประมาณ
เฉพาะการรวมทั้งเงินนอกงบประมาณดวย 

(๙) “หนวยงานคลัง” หมายความวา หนวยงานที่มีหนาที่เก่ียวกับการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ตามระเบียบนี้ 

(๑๐) “หัวหนาหนวยงานคลัง” หมายความวา หัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่
เก่ียวกับการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน หรืองานเกี่ยวกับการเงินการ
บัญชี ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ และใหหมายความรวมถึงหัวหนาหนวยงานที่มีงบเฉพาะการ
หรือหนวยงานที่ไดแยกไปทําการรับจายและเก็บรักษาเงินตางหากจากหนวยงานคลัง 

(๑๑) “เจาหนาที่” หมายความวา ผูที่มีหนาที่รับจายเงินและใหรวมถึงผูซึ่งไดรับ
มอบหมายใหมีหนาที่รับจายเงินดวย 

(๑๒) “ตูนิรภัย” หมายความรวมถึง กําปนหรือตูเหล็กหรือหีบเหล็กอันมั่นคง 
ซึ่งใชสําหรับเก็บรักษาเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๓) “หีบหอ” หมายความวา หีบ หรือถุง หรือภาชนะอื่นใด ซึ่งใชสําหรับบรรจุ
เงินเพื่อฝาก เก็บรักษาไวในตูนิรภัยในลักษณะหีบหอ หรือสําหรับบรรจุเงินเพื่อนําสง หรือนําฝาก
สวนราชการ หรือบรรจุเงินที่ขอเบิกคืนจากตูนิรภัยของสวนราชการหรือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

(๑๔) “อนุมัติฎีกา” หมายความวา อนุญาตใหจายเงินจากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

(๑๕) “หลักฐานการจาย” หมายความวา หลักฐานแสดงวาไดมีการจายเงินใหแก
ผูรับหรือเจาหนี้ตามขอผูกพันแลว 

(๑๖) “ใบสําคัญคูจาย” หมายความวา หลักฐานการจายเงินที่เปนใบเสร็จรับเงิน 
หลักฐานของธนาคารแสดงการจายเงินแกเจาหนี้ หรือหลักฐานการนําเงินเขาบัญชีเงินฝากของ
ผูรับที่ธนาคาร และใหรวมถึงใบนําสงเงินตอหนวยงานคลังดวย 

(๑๗) “เงินรายรับ” หมายความวา เงินทั้งปวงที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จัดเก็บหรือไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือจากนิติกรรม 

(๑๘) “เงินนอกงบประมาณ” หมายความวา เงินทั้งปวงที่อยูในความรับผิดชอบ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เวนแตเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจาย และเงินที่รัฐบาล
อุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยระบุวัตถุประสงค 

(๑๙) “รายงานสถานะการเงินประจําวัน” หมายความรวมถึง ยอดเงินรับและ
จายในแตละวันรวมถึงยอดเงินที่ฝากธนาคารและคลังจังหวัดดวย 

(๒๐) “เงินยืม” หมายความวา เงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจายใหแกบุคคลใดยืมเพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติ
ราชการอื่นใด 

(๒๑) “แผนพัฒนา” หมายความรวมถึง แผนยุทธศาสตรการพัฒนาและ
แผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามที่กฎหมายกําหนด 

(๒๒) “แผนการใชจายเงิน” หมายความวา แผนแสดงรายละเอียดการใชจายเงิน
ของหนวยงานผูเบิกในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งหนวยงานผูเบิกไดย่ืนตอหนวยงานคลัง ทุก
ระยะสามเดือน 

(๒๓) “ทุนสํารองเงินสะสม” หมายความวา ยอดเงินสะสมจํานวนรอยละยี่สิบหา
ของยอดเงินสะสมประจําปทุกส้ินปงบประมาณ เพ่ือรักษาเสถียรภาพการเงินการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(๒๔) “เงินสะสม” หมายความวา เงินที่เหลือจายจากเงินรายรับตามงบประมาณ
รายจายประจําป และหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และใหหมายความรวมถึงเงินรายรับอื่นที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับไวภายในวันสิ้นปงบประมาณหลังจากที่ไดหักทุนสํารองเงิน
สะสมไวแลว และรวมทั้งเงินสะสมปกอนๆ ดวย 

(๒๕) “หนี้สูญ” หมายความวา หนี้ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะเจาหนี้
ไมมีทางที่จะไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒๖) “ป” หมายความวา ปงบประมาณ 
(๒๗) “นายอําเภอ” หมายความรวมถึง ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิง

อําเภอดวย 
 

หมวด ๒ 
ขอกําหนดในการรับเงิน 

   
 

สวนที่ ๑ 
การรับเงิน 

   
 

ขอ ๖  บรรดาแบบพิมพและเอกสารใดๆ ที่ใชในการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ
ฝากเงิน การถอนเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตลอดจนแบบบัญชีและทะเบียนตางๆ ใหเปนไปตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 
เวนแตจะมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

 
ขอ ๗  บรรดาเงินที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์ ใหนําสง

เปนเงินรายไดทั้งส้ิน หามมิใหกันไวเปนเงินฝาก หรือเงินนอกงบประมาณ เวนแตจะมีกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทยกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับในกรณีที่มีผูอุทิศใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เปนการเฉพาะเจาะจงวาใหกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง หรือในกรณีที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจัดหารายไดข้ึนเปนครั้งคราวภายในขอบเขตอํานาจหนาที่ เพ่ือใชจายในกิจการอยางใด
อยางหนึ่ง โดยเฉพาะ 

เงินรายไดที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดหาข้ึนเปนครั้งคราว หรือเงินที่มีผูอุทศิ
ใหตามวรรคสอง ถาไมไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน หากมีเงินเหลือจาย หรือหมดความจําเปนที่
จะตองใชจายแลว ใหนําสงเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
ขอ ๘  การรับเงินใหรับเปนเงินสด การรับเงินเปนเช็ค หรือดราฟด หรือตราสาร

อยางอ่ืนใหปฏิบัติตามวิธีการที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 
 
ขอ ๙  การรับเงินใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูชําระ

เงินทุกครั้ง เวนแตการรับเงินที่มีเอกสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระบุจํานวนเงินที่ชําระ
อันมีลักษณะเชนเดียวกับใบเสร็จรับเงิน ซึ่งเอกสารดังกลาวจะตองมีการควบคุมจํานวนที่รับจาย
ทํานองเดียวกับใบเสร็จรับเงิน และการรับเงินตามฎีกาเบิกเงินจากหนวยงานคลัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหใชใบเสร็จรับเงินเลมเดียวกันรับเงินทุกประเภท เวนแต เงินประเภทใดมีการ
ชําระเปนประจําและมีจํานวนมากรายจะแยกใบเสร็จรับเงินเลมหนึ่งสําหรับการรับเงินประเภทหนึ่ง
ก็ได 

 
ขอ ๑๐  ใหหนวยงานคลังบันทึกเงินที่ไดรับในสมุดเงินสด ภายในวันที่ไดรับเงิน

สด เช็ค หรือดราฟด หรือตราสารอยางอ่ืน นั้น โดยแสดงใหทราบวา ไดรับเงินตามฎีกา 
ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอื่น เลมใด เลขที่ใด จํานวนเทาใด 

ในกรณีที่มีการรับเงินภายหลังกําหนดเวลาปดบัญชีสําหรับวันนั้นแลว ใหบันทึก
การรับเงินในวันนั้นและเก็บเงินสดในตูนิรภัย 

เงินประเภทใดมีใบเสร็จรับเงินวันหนึ่งๆ หลายฉบับ จะรวมรับเงินประเภทนั้น
ตามสําเนาใบเสร็จทุกฉบับมาบันทึกในบัญชีรายการเดียวก็ได โดยใหแสดงใหทราบวาเปนเงินรับ
ตามใบเสร็จเลขที่ใด ถึงเลขที่ใด จํานวนเงินรวมทั้งส้ินเทาใด ไวดานหลังสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับ
สุดทาย 

 
ขอ ๑๑  เมื่อส้ินเวลารับเงินใหเจาหนาที่ผูมีหนาที่จัดเก็บหรือรับชําระเงิน นําเงิน

ที่ไดรับพรอมสําเนาใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอื่นที่จัดเก็บในวันนั้นทั้งหมดสงตอเจาหนาที่
การเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือนําเงินฝากธนาคาร กรณีที่นําฝากธนาคารไมทันให
เก็บรักษาไวในตูนิรภัย 

 
ขอ ๑๒  ใหหนวยงานคลังจัดใหมีการตรวจสอบจํานวนเงินที่เจาหนาที่จัดเก็บ

และนําสงกับหลักฐาน และรายการที่บันทึกไวในสมุดเงินสด วาถูกตองครบถวนแลวหรือไม หาก
การตรวจสอบปรากฏวาถูกตองแลว ใหผูตรวจแสดงยอดรวมเงินรับทั้งส้ินตามใบเสร็จรับเงินทุก
ฉบับที่ไดรับในวันนั้นไวในสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทายและลงลายมือช่ือกํากับไวดวย 

 
สวนที่ ๒ 

ใบเสร็จรับเงิน 
   

 
ขอ ๑๓  ใบเสร็จรับเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหมีสาระสําคัญอยาง

นอย ดังตอไปนี ้
(๑) ตราเครื่องหมายและชื่อขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๒) เลมที่และเลขที่ของใบเสร็จรับเงิน โดยใหพิมพหมายเลขกํากับเลมและ

หมายเลขกํากับเลขที่ในใบเสร็จรับเงินเรียงกันไปทุกฉบับ 
(๓) ที่ทําการหรือสํานักงานที่ออกใบเสร็จรับเงิน 
(๔) วัน เดือน ป ที่รับเงิน 
(๕) ช่ือและช่ือสกุลของบุคคลหรือช่ือนิติบุคคลผูชําระเงิน 
(๖) รายการแสดงการรับเงิน โดยระบุวารับชําระเงินคาอะไร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗) จํานวนเงินที่รับชําระทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
(๘) ขอความระบุวาไดมีการรับเงินไวเปนการถูกตองแลว 
(๙) ลายมือช่ือพรอมชื่อในวงเล็บ และตําแหนงผูรับเงินกํากับอยางนอยหนึ่งคน 
ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับใหมีสําเนาเย็บติดไวกับเลมอยางนอยหนึ่งฉบับ 
หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดประสงคจะพิมพใบเสร็จรับเงินดวยเครื่อง

คอมพิวเตอรพิมพใบเสร็จรับเงินใหจัดทําไดโดยใหมีขนาดตามความเหมาะสมกับลักษณะงานที่
ปฏิบัติมีสําเนาอยางนอยหนึ่งฉบับ และใหมีสาระสําคัญตามวรรคหนึ่ง พรอมทั้งใหกําหนดระบบ
วิธีการควบคุมการพิมพใบเสร็จรับเงิน รวมทั้งการพิมพ เลมที่ เลขที่ ใหรัดกุม 

 
ขอ ๑๔  ใหหนวยงานคลังจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไวเพ่ือใหทราบ และ

ตรวจสอบไดวาไดจัดพิมพข้ึนจํานวนเทาใด ไดจายใบเสร็จรับเงินเลมใด หมายเลขใดถึงหมายเลข
ใด ใหหนวยงานใดหรือเจาหนาที่ผูใด ไปดําเนินการจัดเก็บเงินเมื่อวัน เดือน ปใด 

การจายใบเสร็จรับเงินใหหนวยงานใด หรือเจาหนาที่ไปจัดเก็บเงิน ใหพิจารณา
จายใหในจํานวนที่เหมาะสมแกลักษณะงานที่ปฏิบัติ และใหมีหลักฐานการรับสงใบเสร็จรับเงินนั้น
ไวดวย 

 
ขอ ๑๕  ใบเสร็จรับเงินเลมใด เมื่อไมมีความจําเปนตองใช เชน ยุบ เลิก

สํานักงานหรือไมมีการจัดเก็บเงินตอไปอีก ใหหัวหนาหนวยงานที่รับใบเสร็จรับเงินนั้นไปนําสงคืน
หนวยงานที่จายใบเสร็จนั้นโดยเร็ว 

 
ขอ ๑๖  เมื่อส้ินปใหหัวหนาหนวยงานที่รับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บ

เงินแจงใหหัวหนาหนวยงานคลังทราบวา มีใบเสร็จรับเงินอยูในความรับผิดชอบเลมใด เลขที่ใดถงึ
เลขที่ใด และไดใชใบเสร็จรับเงินไปแลวเลมใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด อยางชาไมเกินวันที่สามสิบเอ็ด
ตุลาคมของปถัดไป และใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานเสนอผานปลัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเพื่อนําเสนอผูบริหารทองถ่ินทราบ 

ขอ ๑๗  ใบเสร็จรับเงินเลมใดใชสําหรับรับเงินของปใด ใหใชรับเงินภายในปนั้น
เทานั้น เมื่อข้ึนปใหมก็ใหใชใบเสร็จรับเงินเลมใหม ใบเสร็จรับเงินฉบับใดที่ยังไมใชใหคงติดไวกับ
เลม แตใหปรุเจาะรู หรือประทับตราเลิกใช เพ่ือใหเปนที่สังเกตมิใหนํามาใชรับเงินไดตอไป 

 
ขอ ๑๘  ใบเสร็จรับเงินหามขูด ลบ แกไข เพ่ิมเติม จํานวนเงินหรือช่ือผูชําระเงิน 

หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด ก็ใหขีดฆาจํานวนเงินและเขียนใหมทั้ง
จํานวน แลวใหผูรับเงินลงลายมือช่ือกํากับการขีดฆานั้นไวดวย หรือขีดฆาเลิกใชใบเสร็จรับเงินนั้น
ทั้งฉบับ และใหติดไวกับสําเนาใบเสร็จรับเงินในเลม แลวออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม 

 
ขอ ๑๙  ใหหนวยงานคลังเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งยังมิไดตรวจสอบจาก

ผูมีอํานาจตรวจสอบไวในที่ปลอดภัยอยาใหสูญหาย และเมื่อไดตรวจสอบแลวก็ใหเก็บไวอยาง
เอกสารธรรมดา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมวด ๓ 

การเก็บรักษาเงิน 
   

 
สวนที่ ๑ 

ตูนิรภัยเกบ็เงิน 
   

 
ขอ ๒๐  ตูนิรภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหติดหรือตั้งไวในหองมั่นคง

หรือกรงเหล็กหรือกรณีไมมีหองมั่นคงหรือกรงเหล็กใหติดหรือตั้งไวในที่มั่นคงและปลอดภัย
ภายในสํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

หากมีจํานวนเงินสดที่เก็บรักษาไวในตูนิรภัยตามวรรคหนึ่งใหนําฝากธนาคารทั้ง
จํานวนในวันทําการถัดไป กรณีเทศบาลตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลที่มีพ้ืนที่หางไกลการ
คมนาคมไมสะดวก ไมสามารถนําฝากธนาคารไดเปนประจําทุกวันใหเก็บรักษาเงินสดในตูนิรภัย
ได และใหนําเงินสดดังกลาวฝากธนาคารในวันทําการสุดทายของสัปดาห 

 
ขอ ๒๑  ตูนิรภัยใหมีลูกกุญแจอยางนอยสองดอก แตละดอกมีลักษณะตางกัน 

โดยใหกรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจคนละดอก 
ตูนิรภัยหนึ่งๆ ใหมีลูกกุญแจอยางนอยสองสํารับ ใหกรรมการเก็บรักษาเงินเก็บ

รักษาหนึ่งสํารับนอกนั้นใหนําฝากเก็บรักษาในลักษณะหีบหอไวในตูนิรภัยเก็บเงินของสวนราชการ
อ่ืนตามที่เห็นสมควร 

 
สวนที่๒ 

กรรมการเก็บรักษาเงิน 
   

 
ขอ ๒๒  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไว ณ สํานักงาน

อยางนอยสามคนในจํานวนนี้ใหหัวหนาหนวยงานคลังเปนกรรมการโดยตําแหนงหนึ่งคน และ
กรรมการเก็บรักษาเงินอื่นอีกอยางนอยสองคน 

การแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งจากพนักงานสวน
ทองถ่ินตั้งแตระดับสาม หรือเทียบเทาข้ึนไป เวนแตองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีพนักงานสวน
ทองถ่ินไมครบจํานวนที่จะแตงตั้งเปนกรรมการ ใหแตงตั้งพนักงานสวนทองถ่ินระดับอื่น หรือ
ผูชวยผูบริหารทองถ่ินเปนกรรมการใหครบจํานวนก็ได 

 
ขอ ๒๓  ใหกรรมการเก็บรักษาเงินเปนผูถือลูกกุญแจตูนิรภัย ในกรณีที่ตูนิรภัยมี

ที่ใสกุญแจสามดอกและมีกรรมการสามคน ใหกรรมการถือกุญแจคนละหนึ่งดอก แตถาตูนิรภัยมี
ที่ใสกุญแจสองดอกแตมีกรรมการสามคน ก็ใหกรรมการที่อาวุโสถือกุญแจคนละหนึ่งดอก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๒๔  กรรมการเก็บรักษาเงินผูใดไมสามารถปฏิบัติหนาที่กรรมการได ให

ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาแตงตั้งพนักงานสวนทองถ่ิน หรือผูชวยผูบริหารทองถ่ิน ตามขอ ๒๒ 
เปนกรรมการแทนชั่วคราวใหครบจํานวน การแตงตั้งผูที่จะเปนกรรมการแทนจะแตงตั้งไวเปนการ
ประจําเพ่ือปฏิบัติหนาที่แทนชั่วคราวก็ได 

การปฏิบัติหนาที่กรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง ตองสงมอบและรับมอบกุญแจ
ระหวางกรรมการผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่กรรมการแทนชั่วคราว รวมทั้งตองตรวจนับตัว
เงินและหลักฐานแทนตัวเงินเก็บรักษาไวในตูนิรภัยใหถูกตองตามรายงานสถานะการเงินประจําวัน
แลวบันทึกการสงมอบและรับมอบพรอมกับลงลายมือช่ือกรรมการทุกคนไวในรายงานสถานะ
การเงินประจําวัน 

หามมิใหกรรมการมอบลูกกุญแจใหผูอ่ืนทําหนาที่กรรมการแทน เวนแตเปนการ
มอบใหกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งเปนกรรมการแทนชั่วคราว 

 
ขอ ๒๕  กรรมการเก็บรักษาเงินตองเก็บรักษาลูกกุญแจไวในที่ปลอดภัย อยาให

สูญหายหรือใหผูใดลักลอบนําไปพิมพแบบลูกกุญแจได หากปรากฏวาลูกกุญแจสูญหาย หรือมี
กรณีสงสัยวาจะมีผูปลอมแปลงลูกกุญแจ ใหรีบรายงานผูบริหารทองถ่ินเพื่อส่ังการโดยเร็ว 

 
สวนที่ ๓ 

การเก็บรักษาเงิน 
   

 
ขอ ๒๖  ใหหัวหนาหนวยงานคลังจัดทํารายงานสถานะการเงินประจําวันตามแบบ

ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดเปนประจําทุกวันที่มีการรับจายเงิน หากวันใดไมมีการ
รับจายเงินจะไมทํารายงานสถานะการเงินประจําวันสําหรับวันนั้นก็ได แตใหหมายเหตุในรายงาน
สถานะการเงินประจําวันที่มีการรับจายเงินในวันถัดไปใหทราบดวย 

 
ขอ ๒๗  เมื่อส้ินเวลารับจายเงิน ใหเจาหนาที่ดําเนินการนําเงินที่ไดรับนําฝาก

ธนาคารทั้งจํานวน หากนําฝากธนาคารไมทันใหนําเงินที่จะเก็บรักษา และรายงานสถานะการเงิน
ประจําวัน สงมอบตอคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

 
ขอ ๒๘  กรณีมีเงินสดเก็บรักษาใหกรรมการเก็บรักษาเงินรวมกันตรวจสอบตัว

เงินกับรายงานสถานะการเงินประจําวัน เมื่อปรากฏวาถูกตองแลวใหนําเงินเขาเก็บรักษาในตูนิรภยั
และใหกรรมการทุกคนลงลายมือช่ือในรายงานสถานะการเงินประจําวันไวเปนหลักฐาน แลวให
หัวหนาหนวยงานคลังเสนอผานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอใหผูบริหารทองถ่ิน
ทราบ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒๙  ในกรณีที่ปรากฏวา เงินที่กรรมการไดรับมอบใหเก็บรักษาไมตรงกับ
จํานวนซึ่งแสดงไวในรายงานสถานะการเงินประจําวัน ใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผูนําสง
เงินรวมกันบันทึกจํานวนเงินที่ตรวจนับไดในรายงานสถานะการเงินประจําวัน และลงลายมือช่ือ
กรรมการทุกคนพรอมดวยเจาหนาที่ผูสงเงิน แลวนําเงินเขาเก็บรักษาไวในตูนิรภัย และให
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินรายงานใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบทันที เพ่ือเสนอ
ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาสั่งการ 

 
ขอ ๓๐  เมื่อนําเงินเขาเก็บรักษาในตูนิรภัยเรียบรอยแลว ใหกรรมการเก็บรักษา

เงินใสกุญแจตูนิรภัยใหเรียบรอยและลงลายมือช่ือบนกระดาษปดทับ หรือตราประจําครั่ง หรือดิน
เหนียว ของกรรมการเก็บรักษาเงินแตละคน ไวบนเชือกผูกมัดตูนิรภัยในลักษณะที่แผนกระดาษ
ปดทับ หรือตราประจําครั่ง หรือดินเหนียว จะตองถูกทําลายเมื่อมีการเปดตูนิรภัย 

ในกรณีที่ตูนิรภัยตั้งอยูในหองมั่นคงหรือกรงเหล็ก การลงลายมือช่ือบน
แผนกระดาษ ปดทับ หรือตราประจําครั่ง หรือดินเหนียวของกรรมการเก็บรักษาเงิน จะกระทําที่
ประตูหองมั่นคงหรือกรงเหล็กแตเพียงแหงเดียวก็ได 

 
ขอ ๓๑  ในวันทําการถัดไป ใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงินมอบเงินที่เก็บรักษา

ไวทั้งหมดใหหัวหนาหนวยงานคลัง หรือเจาหนาที่การเงินแลวแตกรณีรับไปเพื่อดําเนินการนําฝาก
ธนาคารโดยใหลงลายมือช่ือรับเงินไวในรายงานสถานะการเงินประจําวันกอนวันทําการที่รับเงินไป
ฝากธนาคาร 

 
ขอ ๓๒  กอนเปดประตูหองมั่นคง หรือประตูกรงเหล็ก หรือตูนิรภัย ให

กรรมการเก็บรักษาเงินตรวจกุญแจ ลายมือช่ือบนแผนกระดาษปดทับ หรือตราประจําครั่ง หรือ
ดินเหนียวของกรรมการ เมื่อปรากฏวาอยูในสภาพเรียบรอยจึงใหเปดได 

หากปรากฏวา แผนกระดาษปดทับ หรือตราประจําครั่ง หรือดินเหนียวของ
กรรมการเก็บรักษาเงินอยูในสภาพไมเรียบรอย หรือมีพฤติการณอ่ืนใดที่สงสัยวาจะมีการทุจริต 
ใหรายงานใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ินพิจารณาสั่งการ 

 
ขอ ๓๓  ใหหนวยงานที่มีงบประมาณเฉพาะการ หรือหนวยงานที่ไดแยกออกไป

ทําการรับจายและเก็บรักษาเงิน ใหนําขอกําหนดในการเก็บรักษาเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมาถือปฏิบัติ 

 
สวนที่ ๔ 

การรับสงเงิน 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๓๔  เงินรายรับขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เก็บรักษาไวตามขอ ๒๐ ให
นําฝากธนาคารทั้งจํานวน ภายในวันนั้น ถาฝากในวันนั้นไมทันใหนําฝากตูนิรภัย และวันรุงข้ึน 
หรือวันทําการถัดไปใหนําฝากธนาคารทั้งจํานวน 

 
ขอ ๓๕  การรับสงเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเปนเงินสดและหรือ

สถานที่ ที่จะรับสงอยูหางไกล หรือกรณีอ่ืนใดซึ่งเห็นวาไมปลอดภัยแกเงินที่รับสง ใหผูบริหาร
ทองถ่ิน แตงตั้งพนักงานสวนทองถ่ินตั้งแตระดับสาม หรือเทียบเทาข้ึนไปอยางนอยสองคนเปน
กรรมการ รับผิดชอบรวมกันควบคุมการรับสงเงินและจัดใหมีเจาหนาที่ตํารวจควบคุมรักษาความ
ปลอดภัยดวยก็ได 

การแตงตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนหนังสือและใหมีหลักฐานการรับสง
เงินระหวางผูมอบหรือผูรับมอบเงินกับกรรมการผูนําสงหรือผูรับไวทุกครั้ง หากกรรมการผูใดไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับแตงตั้งไวใหนําความในขอ ๒๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
ขอ ๓๖  ใหคณะกรรมการรับสงเงินมีหนาที่รับผิดชอบรวมกันในการควบคุมเงิน

ที่นําสงโดยใหปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑) ตรวจนับจํานวนเงินซึ่งไดรับมอบหมายใหรับสงกับใบนําสงและบันทึกการ

รับเงิน เพ่ือนําสงใหถูกตองตรงกันแลวลงลายมือช่ือในบันทึกพรอมกับผูมอบหรือผูรับมอบเงิน 
ทั้งสองฉบับ โดยใหคณะกรรมการรับสงเงินเก็บรักษาไวหนึ่งฉบับมอบใหผูมอบหรือผูรับมอบเก็บ
ไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ 

(๒) บรรจุเงินลงหีบหอใสกุญแจหรือใชเชือกผูกมัด และตราประจําครั่งหรือดิน
เหนียวของกรรมการรับสงเงินทุกคนที่เชือกมัดหีบหอในลักษณะที่เมื่อเปดหีบหอ ตราประจําครั่ง
หรือดินเหนียวจะตองถูกทําลาย และมอบหีบหอใหกรรมการซึ่งเปนผูอาวุโสเพื่อนําเงินเดินทางไป
สงตอไป 

(๓) ใหกรรมการรับสงเงินพรอมกันออกเดินทางไปยังสถานที่รับสงเงินทันที 
หามมิใหแยกยายจากกันหรือหยุดพักระหวางทางโดยไมมีเหตุผลจําเปน และเมื่อไปถึงสถานท่ี
นําสงเงินแลวใหรีบนําเงินสงใหเสร็จสิ้นภายในวันทําการนั้น หรืออยางชาภายในวันทําการถัดไป 

(๔) กอนเปดหีบหอเพ่ือนําสงเงิน ใหกรรมการรับสงเงินทุกคนพรอมกันตรวจ
สภาพลูกกุญแจและตราประจําครั่ง หรือดินเหนียวเมื่อปรากฏวาอยูในสภาพเรียบรอยแลว จึงให
นําเงินออกสง 

หากปรากฏวา หีบหออยูในลักษณะไมเรียบรอย หรือมีพฤติการณชวนใหสงสัยวา
จะมีการทุจริตเงินในหีบหอ ใหคณะกรรมการรับสงเงินรีบรายงานปลัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเพื่อนําเสนอผูบริหารทองถ่ินพิจารณาส่ังการตอไป สวนเงินใหคณะกรรมการนําสงใหแลว
เสร็จ 

(๕) กรณีจํานวนเงินที่นําสงมีปลอมแปลงจํานวนเทาใด ใหคณะกรรมการรับสง
เงินนําสงเงินตามจํานวนที่นําสงได และใหบันทึกจํานวนเงินปลอมแปลงนั้นไวในบันทึกการรับเงิน
เพ่ือนําสง แลวลงลายมือช่ือกรรมการทุกคนพรอมดวยเจาพนักงานของผูรับเงิน และเมื่อกลับถึง
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว ใหรายงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อนําเสนอผูบริหาร
ทองถ่ินพิจารณาสั่งการ 

(๖) เมื่อคณะกรรมการรับสงเงินไดรับสงเงินเสร็จเรียบรอย และเดินทางกลับถึง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว ใหรีบมอบคูฉบับใบนําสงเงินหรือหลักฐานการรับมอบเงินให
หนวยงานผูนําสงหรือขอเบิกเงินในวันนั้น หรืออยางชาในวันทําการถัดไป และใหหัวหนา
หนวยงานผูนําสงหรือขอเบิกเงินตรวจสอบหลักฐานการนําสงเงินหรือขอเบิกเงิน เมื่อปรากฏวา
ถูกตองแลวใหบันทึกการรับมอบตอกันไว 

 
ขอ ๓๗  การถอนเงินฝากธนาคารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ

หนวยงานที่ไดแยกไปทําการรับจายและเก็บรักษาเงิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแจงเง่ือนไข
การสั่งจายตอธนาคารโดยใหผูมีอํานาจลงนามสั่งจายเงินรวมกันอยางนอยสามคน ในจาํนวนนีใ้หมี
ผูบริหารทองถ่ิน และปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินลงนามสั่งจายดวยทุกครั้ง และใหผูบริหาร
ทองถ่ินมอบหมายใหผูชวยผูบริหารทองถ่ิน หรือผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาหนวยงานอีก
หนึ่งคน และใหมอบหมายพนักงานทองถ่ินตั้งแตระดับสามหรือเทียบเทาข้ึนไปเพิ่มอีกหนึ่งคนใน
กรณีที่ไมมีผูบริหารทองถ่ินเปนผูมีอํานาจลงลายมือช่ือถอนเงินฝากรวมกัน 

การถอนเงินฝากของหนวยงานที่มีงบประมาณเฉพาะการ หรือหนวยงานที่ไดแยก
ออกไปทําการรับจายและเก็บรักษาเงิน ผูบริหารทองถ่ินอาจแตงตั้งหัวหนาหนวยงานนั้นและ
พนักงานสวนทองถ่ินตั้งแตระดับสามหรือเทียบเทาข้ึนไปอีกหนึ่งคน เปนผูมีอํานาจลงลายมือช่ือ
รวมกันถอนเงินฝากของหนวยงานนั้นๆ 

กรณีการถอนเงินฝากจากคลังจังหวัด ใหปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 

 
หมวด ๔ 
การเบิกเงิน 

   
 

ขอ ๓๘  กอนการเบิกจายเงินตามงบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณ
รายจาย เพ่ิมเติมใหหนวยงานผูเบิกย่ืนแผนการใชจายเงินตอหนวยงานคลังทุกสามเดือน 

ในกรณีที่มีความจําเปน อาจปรับแผนการใชจายเงินของหนวยงานผูเบิกไดตาม
ความเหมาะสม และสอดคลองกับฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

การจัดทําแผนการใชจายเงินใหเปนไปตามแบบที่กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินกําหนด 

 
ขอ ๓๙  การขอเบิกเงินจากหนวยงานคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณใด ใหเบิกไดแตเฉพาะในปงบประมาณนั้น รวมทั้งเงิน
อุดหนุนที่รัฐบาลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยระบุวัตถุประสงค เวนแต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) เปนเงินงบประมาณรายจายที่ยังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณนั้น และ
ไดรับอนุมัติใหกันเงินไวตอผูมีอํานาจตามระเบียบแลว 

(๒) เปนงบประมาณรายจายที่ไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นปงบประมาณ และ
ไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ินใหกันเงินไปจายในปงบประมาณถัดไป 

(๓) กรณีมีเ งินอุดหนุนที่ รัฐบาลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยระบุ
วัตถุประสงคซึ่งเบิกจายไมทันภายในสิ้นปงบประมาณที่ผานมา และไดบันทึกบัญชีไวแลว 

 
ขอ ๔๐  การเบิกเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหหนวยงานผูเบิกของเบิก

กับหนวยงานคลังโดยใหหัวหนาหนวยงานผูเบิกเปนผูลงลายมือช่ือเบิกเงินและใหวางฎีกาตาม
แบบที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 

การเบิกเงินตองมีหลักฐานการเบิกเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ และใหผูเบิก
ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองในหลักฐานการเบิกที่เปนภาพถายหรือสําเนาทุกฉบับ 

 
ขอ ๔๑  ฎีกาเบิกเงินจะตองพิมพจํานวนเงินที่ขอเบิกทั้งตัวเลขและตัวอักษร

จะตองพิมพใหชัดเจนหามขูดลบ หากผิดพลาดใหแกไขโดยวิธีขีดฆา แลวพิมพใหมทั้งจํานวน 
แลวใหผูเบิกลงลายมือช่ือรับรองการขีดฆานั้นดวย 

การพิมพจํานวนเงินในฎีกาเบิกเงินที่เปนตัวอักษร ใหพิมพจํานวนที่ขอเบิกใหชิด
คําวา “ตัวอักษร” หรือขีดเสนหนาจํานวนเงิน อยาใหมีชองวางที่จะพิมพจํานวนเพิ่มเติมใหสูงข้ึน
ได 

 
ขอ ๔๒  เงินที่เบิกถาไมไดจายหรือจายไมหมดใหหนวยงานผูเบิกนําสงคืน

หนวยงานคลังภายในสิบหาวัน นับจากวันที่ไดรับเงินจากหนวยงานคลัง 
 
ขอ ๔๓  การขอเบิกเงินงบประมาณรายจาย และหรือเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดย

ระบุวัตถุประสงคปใด ใหวางฎีกาเบิกเงินไดจนถึงวันทําการสุดทายของปนั้น 
ในกรณีที่ไดมีการกันเงินไวใหวางฎีกาไดจนถึงวันทําการสุดทายของระยะเวลาท่ี

กันเงิน 
 
ขอ ๔๔  เงินประเภทใดซึ่งโดยลักษณะจะตองจายประจําเดือนในวันสิ้นเดือน ให

วางฎีกาภายในวันที่ย่ีสิบหาของเดือนนั้น 
 
ขอ ๔๕  การเบิกเงินซึ่งมีลักษณะเปนคาใชจายประจํา และมีการเรียกเก็บเปน

งวดๆ หรือคาใชจายอื่นๆ ตามประเภทที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด ใหถือวา
คาใชจายนั้นเกิดขึ้นเมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับแจงใหชําระหนี้ และใหนํามาเบกิจายจาก
งบประมาณรายจายประจําปที่ไดรับแจงใหชําระหนี้ได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๔๖  การเบิกเงินเดือน คาจาง บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน เงินคาเชาบานพนักงานสวนทองถ่ิน หรือการเบิกเงินชวยเหลืออ่ืนใดใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย 

 
ขอ ๔๗  การซื้อ เชาทรัพยสิน หรือจางทําของ ใหหนวยงานผูเบิกรีบดําเนินการ

วางฎีกาเบิกเงินโดยเร็วอยางชาไมเกินหาวัน นับจากวันที่ไดตรวจรับทรัพยสินหรือตรวจรับงาน
ถูกตอง 

 
ขอ ๔๘  เวนแตกรณีที่กําหนดไวในขอ ๕๑ และขอ ๕๒ การเบิกเงินเพื่อจายเปน

คาซื้อทรัพยสินหรือจางทําของ ใหมีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี ้
(๑) สัญญาซื้อทรัพยสิน หรือจางทําของหรือเอกสารอื่นอันเปนหลักฐานแหงหนี้ 

เชน หลักฐานการสั่งซื้อ หรือส่ังจาง 
(๒) ใบแจงหนี้ หรือใบสงมอบทรัพยสินหรือมอบงาน 
(๓) เอกสารแสดงการตรวจรับทรัพยสิน หรือตรวจรับงาน 
เอกสารหลักฐานดังกลาวจะใชภาพถายหรือสําเนาซ่ึงผูเบิกลงลายมือช่ือรับรองก็

ได 
 
ขอ ๔๙  การเบิกเงินเพื่อจายลวงหนาตามสัญญาซื้อทรัพยสิน หรือจางทําของให

มีสัญญาซื้อทรัพยสินหรือจางทําของ หรือหลักฐานอื่นซึ่งแสดงวาใกลจะถึงกําหนดจายเงินแลว
ประกอบฎีกาดวย ซึ่งจะเปนภาพถายหรือสําเนาซึ่งผูเบิกลงลายมือช่ือรับรองก็ได 

 
ขอ ๕๐  การเบิกเงินเพื่อจายเปนคาซื้อทรัพยสินหรือจางทําของ ซึ่งเปนการซื้อ

หรือจางโดยวิธีตกลงราคาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุ ใหแสดงรายการ
ทรัพยสิน และจํานวนเงินเปนรายประเภทประกอบฎีกาขอเบิกเงิน 

 
ขอ ๕๑  การเบิกเงินเพื่อจายเปนคาซื้อที่ดิน ใหมีสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญา

ซื้อขายประกอบฎีกาดวย ซึ่งจะเปนภาพถายหรือสําเนาซึ่งผูเบิกลงลายมือช่ือรับรองก็ได 
 
ขอ ๕๒  การเบิกเงินในหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ใหทําการเบิกจายได

ตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ และใหมีหลักฐานแสดงวาเงินจํานวนที่ขอเบิกนี้ถูกตองตาม
วัตถุประสงคและเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คํา ส่ัง  หรือหนัง สือ ส่ังการ
กระทรวงมหาดไทย 

 
ขอ ๕๓  การเบิกเงินรายจายงบกลางเปนคาใชจายอยางใด ใหปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๕๔  การเบิกเงินในหมวดเงินอุดหนุนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินมิได
ดําเนินการเอง และไดตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นตามระเบียบไวแลว ใหดําเนินการไดตาม
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ทั้งนี้ การกอใหเกิดหนี้และการเบิกเงินตองปฏิบัติตามระเบียบ 
ขอบังคับ คําส่ัง หรือหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย 

 
ขอ ๕๕  การเบิกเงินนอกงบประมาณใหเปนไปตามวิธีการที่กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินกําหนด 
 
ขอ ๕๖  คาใชจายที่เปนรายจายประจําที่เกิดขึ้นในปใด ใหเบิกจากงบประมาณ

รายจายในปนั้นไปจาย 
เงินที่เบิกไปเพื่อจายใหยืม ถาจําเปนตองจายติดตอคาบเกี่ยวไปถึงปงบประมาณ

ใหม จะเบิกเงินลวงหนาจากปปจจุบันไปจายสําหรับระยะเวลาในปใหมก็ได โดยใหถือวาเปน
รายจายของปที่เบิกเงินงบประมาณ ดังตอไปนี้ 

(๑) คาใชจายในการเดินทางไปราชการไมเกินหกสิบวัน 
(๒) สําหรับปฏิบัติราชการอื่นๆ ไมเกินสิบหาวัน 
 

หมวด ๕ 
การกันเงิน 

   
 

ขอ ๕๗  กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นป โดย
ส่ังซื้อหรือส่ังจางหรือการเชาทรัพยสิน ถาเห็นวาการเบิกเงินไปชําระหนี้ผูกพันไมทันสิ้นป ให
ผูบริหารทองถ่ินอนุมัติใหกันไวเบิกในปถัดไปไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งไมแลวเสร็จ ใหขอขยายเวลาเบิกจายเงินตอสภา
ทองถ่ินไดอีกไมเกินหกเดือน 

 
ขอ ๕๘  ใหวางฎีกากันเงินตามแบบที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน

กําหนดกอนวันสิ้นปอยางนอยสามสิบวัน เวนแตมีเหตุผลสมควร ผูบริหารทองถ่ินอาจพิจารณา
อนุมัติใหขยายเวลา ย่ืนขอกันเงินไดไมเกินวันทําการสุดทายของปนั้น 

 
ขอ ๕๙  ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้

ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขอ
อนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขใน
วรรคหนึ่ง ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ิน หรือกรณีมีความ
จําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวที่ทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีก
หนึ่งปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี 

กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินแลว หากไมได
ดําเนินการหรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว ใหเงินจํานวนนั้นตกเปนเงินสะสม 

 
หมวด ๖ 

การตรวจและการอนุมัติฎีกา 
   

 
ขอ ๖๐  ใหหัวหนาหนวยงานคลังหรือเจาหนาที่การเงิน ที่ไดรับมอบหมายเปน

ผูตรวจฎีกา 
การตรวจฎีกาตามวรรคหนึ่ง เมื่อถูกตองในสาระสําคัญตอไปนี้แลว ใหเสนอผูมี

อํานาจเพื่ออนุมัติฎีกา 
(๑) มีลายมือช่ือของผูเบิกเงินถูกตองตามตัวอยาง 
(๒) มีหนี้ผูกพัน หรือมีความจําเปนที่จะตองจายเงิน กับถึงกําหนดหรือใกลจะถึง

กําหนดที่จะตองจายเงิน 
(๓) มีเงินงบประมาณเพียงพอ รายการถูกตองตรงกับหมวดและประเภทใน

งบประมาณ 
(๔) มีเอกสารประกอบฎีกาครบถวนถูกตอง 
 
ขอ ๖๑  ฎีกาหรือเอกสารประกอบฎีกาฉบับใดไมถูกตองในสาระสําคัญตามขอ 

๖๐ ใหผูตรวจฎีกาแจงใหผูเบิกทราบ เพ่ือดําเนินการแกไข ถาผูเบิกไมแกไขใหถูกตองภายในสาม
วันทําการนับจากวันที่ไดรับทราบ ใหผูตรวจฎีกาคืนฎีกา 

ในกรณีที่ฎีกามีขอผิดพลาดเล็กนอย ซึ่งมิใชสาระสําคัญหรือจํานวนเงินที่ขอเบิก 
ผูตรวจฎีกาจะแกไขใหถูกตองแลวแจงใหผูเบิกทราบก็ได 

 
ขอ ๖๒  ฎีกาที่ตรวจถูกตองแลวตามขอ ๖๐ ใหหัวหนาหนวยงานคลัง หรือ

เจาหนาที่การเงินที่ไดรับมอบหมายนําเสนอผูบริหารทองถ่ินหรือผูที่ผูบริหารทองถ่ินมอบหมาย
เปนผูอนุมัติฎีกา 

 
ขอ ๖๓  การอนุมัติฎีกาจะกระทําไดเมื่อสาระสําคัญถูกตองตามที่กําหนดไวในขอ 

๖๐ และผูตรวจฎีกาไดลงลายมือช่ือตรวจฎีกานั้นแลว 
ในกรณีที่ผูอนุมัติมีเหตุผลสมควร จะอนุมัติฎีกาเปนเงินจํานวนต่ํากวาที่ขอเบิกก็

ได 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๖๔  การอนุมัติฎีกาเบิกเงินเพื่อจายเปนคาซื้อทรัพยสินหรือจางทําของ ใน
กรณีที่ไมมีเหตุทักทวง ใหดําเนินการใหเสร็จภายในสามวันทําการนับถัดจากวันรับฎีกา ในกรณีที่
มีเหตุทักทวงใหดําเนินการใหเสร็จภายในสามวันทําการนับถัดจากวันที่ผูเบิกไดแกไขถูกตองแลว 

 
ขอ ๖๕  เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติในฎีกาเบิกเงิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

บันทึกลงในสมุดเงินสดตามแบบที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 
 
ขอ ๖๖  เมื่อหนวยงานที่มีงบประมาณเฉพาะการ หรือหนวยงานที่ไดแยกออกไป

ทําการรับจายและเก็บรักษาเงิน ไดรับแจงรายการหนี้ หรือทํารายการคํานวณเงินคาจางแรงงาน
แลวใหจัดแยกประเภทการจายสงหนวยงานคลังเพ่ือตรวจสอบและนําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติฎีกา
ตามขอ ๖๒ เพ่ือขออนุมัติจายเงินตามรายการนั้นๆ 

 
หมวด ๗ 

ขอกําหนดในการจายเงิน 
   

 
สวนที่ ๑ 
การจายเงิน 

   
 

ขอ ๖๗  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันไดแตเฉพาะท่ี
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือส่ังการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว 

 
ขอ ๖๘  การจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิใหจายเปนเช็ค กรณีจําเปนที่ไมอาจ

จายเปนเช็คได ใหจัดทําใบถอนเงินฝากธนาคารเพื่อใหธนาคารออกตั๋วแลกเงินสั่งจายใหเจาหนี้
หรือผูมีสิทธิ การจายเงินผานธนาคารใหเปนไปตามวิธีการที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
กําหนด 

 
ขอ ๖๙  การเขียนเช็คสั่งจายใหปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑) การจายเงินใหเจาหนี้ ในกรณีซื้อ หรือเชาทรัพยสิน หรือจางทําของใหออก

เช็คสั่งจายในนามของเจาหนี้ ขีดฆาคําวา “หรือตามคําส่ัง” หรือ “หรือผูถือ” ออกและขีดครอม
ดวย 

(๒) การจายเงินตามสิทธิที่พึงจะไดรับใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน หากมี
ความจําเปนที่จะตองส่ังจาย เพ่ือขอรับเงินสดมาจายใหกระทําไดในการจายเงินที่มีวงเงินต่ํากวา
สองพันบาทโดยใหออกเช็คสั่งจายในนามหัวหนาหนวยงานคลัง หรือกรณีที่ไมมีหัวหนาหนวยงาน
คลัง หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งพนักงานสวนทองถ่ินตั้งแต
ระดับสาม หรือเทียบเทาข้ึนไปและขีดฆาคําวา “หรือตามคําส่ัง” หรือ “หรือผูถือ” ออก หามออก
เช็คสั่งจายเงินสด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) หากเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินไมมารับเช็คภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันสั่ง
จาย ใหยกเลิกเช็คนั้น หากมีการยกเลิกเช็คดังกลาวเกินสามครั้ง ตองรายงายเหตุผลใหผูบริหาร
ทองถ่ินทราบ 

 
ขอ ๗๐  การเขียนหรือพิมพจํานวนเงินในเช็คที่เปนตัวอักษรอยาใหมีชองวางที่

จะเขียนหรือพิมพจํานวนเงินเพิ่มเติมได และใหขีดเสนตรงหลังช่ือสกุล ช่ือบริษัท หรือหางหุนสวน 
จนชิดคําวา “หรือผูถือ” หรือ “หรือตามคําส่ัง” แลวแตกรณีโดยมิใหมีการเขียนหรือพิมพช่ือ
บุคคลอื่นเพิ่มเติมไดอีก 

 
ขอ ๗๑  การจายเงินทุกกรณี ถาผูจายมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองหักภาษีใดๆ 

ไว ณ ที่จายเพื่อนําสงสวนราชการใด ใหดําเนินการตามกฎหมายนั้น 
 
ขอ ๗๒  เงินที่ขอเบิกจากหนวยงานคลังเพ่ือการใด ใหนําไปจายไดเฉพาะเพ่ือ

การนั้นเทานั้น จะนําไปจายเพื่อการอื่นไมได 
 

สวนที่ ๒ 
หลักฐานการจายเงิน 

   
 

ขอ ๗๓  การจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินทุกรายการ จะตองมี
หลักฐานการจายไวเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ 

 
ขอ ๗๔  หลักฐานการจายเงินจะตองพิมพหรือเขียนดวยหมึก การแกไขหลักฐาน

การจายใหขีดฆาแลวพิมพหรือเขียนใหมแลวใหผูรับเงินลงลายมือช่ือกํากับไวทุกแหง 
 
ขอ ๗๕  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเก็บรักษาหลักฐานการจายซึ่งสํานักงาน

การตรวจเงินแผนดินยังไมไดตรวจสอบไวในที่ปลอดภัย อยาใหชํารุด สูญหาย หรือเสียหายได 
และเมื่อไดตรวจสอบแลวก็ใหเก็บอยางเอกสารธรรมดา 

 
ขอ ๗๖  ใบสําคัญคูจายที่เปนใบเสร็จรับเงินซึ่งผูรับเงินออกให อยางนอยจะตอง

มีรายการดังตอไปนี้ 
(๑) ช่ือ สถานที่อยูหรือที่ทําการของผูรับเงิน 
(๒) วัน เดือน ปที่รับเงิน 
(๓) รายการแสดงการรับเงินและระบุวาเปนคาอะไร 
(๔) จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
(๕) ลายมือช่ือพรอมทั้งมีตัวบรรจงชื่อและช่ือสกุลของผูรับเงิน 
ถาผูรับเงินลงลายมือช่ือไมได ใหใชลายพิมพนิ้วมือ หามมิใหใชแกงไดหรือ

เครื่องหมายอื่นทํานองเชนวานั้นแทนการลงลายมือช่ือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๗๗  ใหผูจายเงินลงลายมือช่ือรับรองการจายพรอมทั้งมีช่ือสกุลดวยตัว

บรรจงกํากับไวในหลักฐานการจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผู รับเงินเพื่อเปนประโยชนในการ
ตรวจสอบ และกรณีที่เปนใบสําคัญคูจายใหหัวหนาหนวยงานคลังลงลายมือช่ือรับรองความ
ถูกตองกํากับไวดวย 

ในกรณีที่ใบสําคัญคูจายเปนภาษาตางประเทศ ใหมีคําแปลเปนภาษาไทยตาม
สาระสําคัญในขอ ๗๖ ไวดวย 

 
ขอ ๗๘  การจายเงิน ถาผูมีสิทธิรับเงินไมสามารถรับเงินดวยตนเองได จะมอบ

ฉันทะใหผูอ่ืนเปนผูรับแทน เมื่อไดรับอนุญาตจากหัวหนาหนวยงานคลังแลวก็ใหกระทําได 
แบบใบมอบฉันทะรับเงิน ใหเปนไปตามแบบที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

กําหนด 
 
ขอ ๗๙  การจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในตางประเทศ ซึ่งกฎหมาย

หรือประเพณีนิยมของประเทศนั้นๆ ไมตองออกใบเสร็จรับเงิน หรือออกใบเสร็จรับเงินไมเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ ๗๖ ใหผูจายเงินทําใบรับรองการจายเงินโดยระบุวาเปนการ
จายเงินคาอะไร เมื่อวัน เดือน ปใด จํานวนเทาใด และใหลงลายมือช่ือรับรองการจายไว
เชนเดียวกับที่กําหนดในขอ ๗๗ กรณีที่มีหลักฐานการรับเงินเปนอยางอ่ืนก็ใหแนบหลักฐานนั้นไป
พรอมกับใบรับรองเพื่อตรวจสอบดวย 

 
ขอ ๘๐  การจายเงินรายใดซึ่งตามลักษณะไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับ

ชําระเงินได ใหผูจายเงินทําใบรับรองการจายเงินได โดยใหบันทึกช้ีแจงเหตุผลที่ไมอาจเรียก
ใบเสร็จรับเงินไดเพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 

 
ขอ ๘๑  การจายเงินตอไปนี้ใหผูจายเงินทําใบรับรองการจายเงินโดยไมตองทํา

บันทึกช้ีแจงเหตุผลตามขอ ๘๐ 
(๑) การจายเงินรายหนึ่งๆ เปนจํานวนไมถึงสิบบาท 
(๒) การจายเงินคารถ หรือเรือนั่งรับจาง 
(๓) การจายเงินเปนคาโดยสารรถไฟ รถยนตประจําทาง หรือเรือยนตประจําทาง 
 
ขอ ๘๒  ในกรณีที่ใบสําคัญคูจายสูญหาย ใหปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ถาใบสําคัญคูจายเปนใบเสร็จรับเงินสูญหาย ใหใชสําเนาใบเสร็จรับเงินซึ่ง

ผูรับเงิน รับรองแทนก็ได 
(๒) ถาใบสําคัญคูจายที่ เปนใบเสร็จรับเงินสูญหาย หรือไมอาจขอสําเนา

ใบเสร็จรับเงินตาม (๑) ได ใหผูจายเงินทําใบรับรองการจายเงิน โดยชี้แจงเหตุผลพฤติการณที่
ใบสําคัญคูจายสูญหายและไมอาจขอสําเนาใบเสร็จรับเงินนั้นได พรอมทั้งคํารับรองวายังไมเคยนํา
ใบสําคัญคูจายมาเบิกจายและหลักฐานการแจงความใบสําคัญคูจายหายจากพนักงานเจาหนาที่ผูมี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อํานาจรับแจง ถาหากคนพบภายหลังก็จะไมนํามาเบิกจายอีก เสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ 
เมื่อไดรับอนุมัติแลวก็ใหใชใบรับรองนั้นเปนใบสําคัญคูจายได 

 
ขอ ๘๓  หามมิใหผูมีหนาที่จายเงินเรียกใบสําคัญคูจายหรือใหผูรับเงินลงลายมือ

ช่ือรับเงินในหลักฐานการจายเงิน โดยที่ยังมิไดมีการจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน 
 

สวนที่ ๓ 
การจายเงินยมื 

   
 

ขอ ๘๔  การจายเงินยืมจะจายไดแตเฉพาะที่ผูยืมไดทําสัญญาการยืมเงินตาม
แบบที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด และผูบริหารทองถ่ินไดอนุมัติใหจายเงินยืมตาม
สัญญาการยืมแลวเทานั้น โดยจะตองเปนไปตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

(๑) มีงบประมาณเพื่อการนั้นแลว 
(๒) ผูยืมไดทําสัญญาการยืมเงินและรับรองวาจะปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ 

หรือคําส่ังที่ไดกําหนดไวสําหรับเรื่องนั้น และจะนําใบสําคัญคูจายที่ถูกตองรวมทั้งเงินเหลือจาย 
สงคืนตามที่กําหนดในขอ ๘๖ ถาไมสงตามกําหนดก็จะชดใชเงินหรือยินยอมใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินหักเงินเดือน คาจาง บําเหน็จบํานาญ หรือเงินอื่นใดอันจะพึงไดรับจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินชดใชเงินยืมนั้น 

กรณีที่ผูยืมไมมีเงินใดๆ อันจะพึงไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะหัก
สงใชเงินยืมได ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดใหผูยืมหาหลักทรัพยมาวางเปนประกัน 
หรือหาบุคคลที่มีหลักฐานมาทําสัญญาค้ําประกันไวตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย 

(๓) ผูยืมแตละรายจะตองไมมีเงินยืมคางชําระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และใหยืมไดเฉพาะผูมีหนาที่ตองปฏิบัติงานนั้นๆ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหามยืม
แทนกัน 

(๔) กรณีครบกําหนดการสงใชเงินยืมแลวผูยืมยังไมชดใชเงินยืม ใหผูบริหาร
ทองถ่ินมีอํานาจสั่งการใหผูคางชําระเงินยืมสงใชเงินยืมภายในกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร อยาง
ชาไมเกินสามสิบวัน ถาผูยืมขัดขืนหรือหลีกเล่ียงไมยอมชดใชเงินยืมใหนําความใน (๒) มาใช
บังคับ แลวรายงานใหบริหารทองถ่ินทราบ 

(๕) ในกรณีที่ผูบริหารทองถ่ิน ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือพนักงาน
สวนทองถ่ินพนจากตําแหนงไมวากรณีใดๆ ใหหัวหนาหนวยงานคลังมีหนาที่ตรวจสอบทะเบียน
เงินยืมของบุคคลดังกลาว หากปรากฏวายังคางชําระเงินยืมอยู ใหหัวหนาหนวยงานคลังเรงรัดให
เสร็จสิ้นในทันที กอนที่ผูยืมจะพนจากตําแหนงหนาที่ไป ในกรณีที่ผูยืมถึงแกกรรมหรือไมยินยอม
ชดใชเงินยืมใหนําความใน (๒) มาใชบังคับโดยอนุโลม 

(๖) การสงเงินใชยืมใหหัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติ ดังนี ้
(ก) หมายเหตุจํานวนเงินและวัน เดือน ป ที่สงใชในสัญญาการยืมเงิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ข) ตองเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินนั้นเปนเอกสารสําคัญในราชการ 
(ค) ถารับคืนเปนเงินสด ใหออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูยืมไวเปนหลักฐาน 
(ง) ใหบันทึกรายการสงใชเงินยืมในทะเบียนเงินยืมไวดวย โดยใหผูยืมลง

ช่ือในทะเบียนเงินยืมสําหรับรายการที่สงใชนั้น 
 
ขอ ๘๕  สัญญาการยืมเงิน สัญญาวางหลักทรัพย และสัญญาค้ําประกัน ใหใชตาม

แบบและวิธีการที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 
 
ขอ ๘๖  เงินที่ยืมไป ใหผูยืมสงใบสําคัญและเงินที่เหลือจาย (ถามี) ภายใน

กําหนดระยะเวลา ดังนี ้
(๑) กรณีเดินทางไปประจําตางสํานักงานหรือกรณีเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ให

สงตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จายเงินใหยืม โดยทางไปรษณียลงทะเบียนหรือธนาณัติ 
แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับจากวันที่ไดรับเงิน 

(๒) กรณีเดินทางไปราชการอื่น ใหสงตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหยืม
ภายในสิบหาวัน นับจากวันกลับมาถึง 

(๓) การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจากตาม (๑) หรือ (๒) ใหสงตอองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินผูใหยืมภายในสามสิบวันนับจากวันที่ไดรับเงิน 

ในกรณีที่ผูยืมไดสงใบสําคัญคูจายหักลางเงินยืมแลวมีเหตุตองทักทวง ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินผูใหยืมแจงขอทักทวงใหผูยืมทราบโดยดวน แลวใหผูยืมปฏิบัติตามคํา
ทักทวงภายในสิบหาวันนับจากวันที่ไดรับคําทักทวง หากผูยืมมิไดดําเนินการตามคําทักทวงและ
มิไดช้ีแจงเหตุผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหยืมทราบ ก็ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดําเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน โดยถือวาผูนั้นยังมิไดสงใชเงินยืมเทาจํานวนที่ทักทวง
นั้น 

 
หมวด ๘ 
เงินสะสม 

   
 

ขอ ๘๗  ทุกวันสิ้นปงบประมาณ เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดปดบัญชี
รายรับ รายจายแลว ใหกันยอดเงินสะสมประจําปไวรอยละยี่สิบหาของทุกป เพ่ือเปนทุนสํารองเงิน
สะสมโดยที่ทุนสํารองเงินสะสมนี้ใหเพ่ิมขึ้นรอยละยี่สิบหาของทุกป 

การจายเงินทุนสํารองเงินสะสมจะกระทําไดตอเมื่อยอดเงินสะสมในสวนที่เหลือมี
ไมเพียงพอตอการบริหาร ใหขอความเห็นชอบจากสภาทองถ่ิน และขออนุมัติผูวาราชการจังหวัด 

ในกรณีที่ปใด องคกรปกครองสวนทองถ่ินมียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินรอย
ละยี่สิบหาของงบประมาณรายจายประจําปนั้น หากมีความจําเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจ
นํายอดเงินสวนที่เกินไปใชจายไดโดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไขขอ ๘๙ (๑) 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๘๘  กิจการใดที่มีงบประมาณรายจายประจําปอนุญาตใหจายไดแลว แตระยะ
สามเดือนแรกของปงบประมาณ องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถจัดเก็บรายไดเพียง
พอที่จะดําเนินการตามงบประมาณ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจนําเงินสะสมทดรองจายไป
พลางกอนได 

กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับแจงการจัดสรรเงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุ
วัตถุประสงคใหไปดําเนินการตามอํานาจหนาที่ยกเวนงบลงทุน แตยังมิไดรับเงิน หากมีความ
จําเปนตองใชจายเงินกอน องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจยืมเงินสะสมทดรองจายไปพลางกอน
ไดเมื่อไดรับเงินงบประมาณดังกลาวแลวใหบันทึกบัญชีสงใชเงินสะสมที่ยืมตามวิธีการที่กรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 

กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมีกิจการพาณิชย หากมีความจําเปนกิจการ
พาณิชยอาจขอยืมเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไปทดรองจายเพื่อบริหารกิจการกอน
ได โดยขอความเห็นชอบจากสภาทองถ่ินและใหสงชดใชเงินยืมเงินสะสมเมื่อส้ินปงบประมาณ 

กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใด มีผูรับบํานาญที่ยายภูมิลําเนาและประสงคจะ
โอนการรับเงินบํานาญไปรับในองคกรปกครองสวนทองถ่ินประเภทเดียวกันในทองที่ที่ยายไปอยู
ใหม องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจยืมเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมทดรองจาย
ใหกับผูรับบํานาญนั้นได โดยอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน และเมื่อไดรับเงินคืนใหบันทึกบัญชีสงใช
เงินสะสมที่ยืมตามวิธีการที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 

 
ขอ ๘๙๒  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติ

จากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินซึ่งเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไป
ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามที่กฎหมายกําหนด 

(๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภทตามระเบียบแลว 

(๓) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 

ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจาย
คาใชจายประจําและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใชจายเงินสะสมใหคํานึงถึงฐานะ
การคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 

 

                                                 
๒ ขอ ๘๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๙๐๓  กรณีที่งบประมาณรายจายประกาศใชบังคับแลว มีงบประมาณไมเพียง
พอที่จะจายหรือไมไดตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจายขาดเงิน
สะสมได โดยไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ินในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) รับโอน เล่ือนระดับ เล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน 
(๒) เบิกเงินให ผูบริหารทองถ่ิน ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 

เลขานุการผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการสภาทองถ่ิน ที่ปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน พนักงานสวนทองถ่ิน
ซึ่งมีสิทธิไดรับเงินตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ตลอดจนลูกจาง
ซึ่งมีสิทธิไดรับเงินอื่นตามกฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หรือหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย ใน
ระหวางปงบประมาณ 

(๓) คาใชจายตาม (๑) และหรือ (๒) ใหถือเปนรายจายในปงบประมาณนั้น 
 
ขอ ๙๑  ภายใตบังคับขอ ๘๙ ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ใหผูบริหาร

ทองถ่ินอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมไดตามความจําเปนในขณะนั้น โดยใหคํานึงถึงฐานะการเงิน 
การคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

 
ขอ ๙๒  การวางฎีกาเบิกเงินสะสม ตามขอ ๘๙ และขอ ๙๐ ใหดําเนินการวาง

ฎีกาเบิกเงินสะสมไดเฉพาะตามจํานวนที่จะตองจายจริงและจะถึงกําหนดเวลาที่ตองจายเงินหรือ
วางฎีกาเบิกเงินสะสมเปนงวดๆ ตามความจําเปน 

 
ขอ ๙๓  ใหหนวยงานคลังจัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามแบบที่กรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ินกําหนด และใหจังหวัดโดยหัวหนากลุมงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
จังหวัด เปนเจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองอยางนอยหกเดือนตอครั้ง พรอมทั้งรายงานใหผูวา
ราชการจังหวัดทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทําการตรวจสอบ 

 
หมวด ๙ 

การถอนคืนเงินรายรับและการจําหนายหนีสู้ญ 
   

 
ขอ ๙๔  กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับเงินรายรับและตอมามีการขอคืน

ในลักษณะของลาภมิควรได ดังนี้ 
(๑) การรับชําระภาษีโดยไมถูกตอง 
(๒) คาขายเอกสารในกรณีที่มีการยกเลิกการประกวดราคาซื้อหรือจาง และไมมี

การพิจารณาการประกวดราคาใหม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุ 
(๓) เงินที่ไดรับชดเชยไวเกินความรับผิดจากการละเมิด 

                                                 
๓ ขอ ๙๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทั้งนี้ ใหขอคืนเงินภายในกําหนดอายุความ 
 
ขอ ๙๕  การถอนคืนเงินรายรับตามขอ ๙๔ ใหตรวจสอบและมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
(๑) เหตุผลความจําเปนในการถอนคืนเงินรายรับที่นําสงเปนเงินรายรับที่นําสง

แลว 
(๒) หลักฐานเอกสารที่เก่ียวของอ่ืนๆ เชน หลักฐานแสดงการยกเลิกการจัดซื้อ

จัดจาง คําขอคืนเงินคาซื้อเอกสาร หนังสือแจงใหรับผิดชดใชจากการละเมิด เปนตน 
 
ขอ ๙๖  วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ใหปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ขอเงินคืนภายในปงบประมาณที่รับเงิน เมื่อตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตองให

จายคืนเงินรายรับดังกลาว โดยตองไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
(๒) ขอเงินคืนภายหลังจากปงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแลวเห็น

วาถูกตองใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจายขาดเงินสะสมไดโดยตองไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน 
 
ขอ ๙๗  หากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มิอาจจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้ที่คางชําระ

เกินกวาสิบปข้ึนไป ดวยเหตุหนึ่งเหตุใด และไดดําเนินการแลว ดังนี้ 
(๑) เรงรัดติดตามใหมีการชําระหนี้แลว แตไมสามารถจัดเก็บได เนื่องจากลูกหนี้

กลายเปนบุคคลลมละลาย ยากจน ไมมีทรัพยสินจะเรียกชําระหนี้ได หรือกฎหมายมิไดเปดชองให
กระทําได 

(๒) กรณีที่ลูกหนี้ตายหรือสาบสูญ ผูรับพินัยกรรม หรือทายาทผูรับมรดกตอง
เปนบุคคลที่มีลักษณะเชนเดียวกับที่ไดระบุไวใน (๑) 

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้โดยไดรับความ
เห็นชอบจากผูบริหารทองถ่ิน และไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน 

หลักเกณฑการจําหนายหนี้ สูญ และวิธีการบันทึกบัญชีให เปนไปตามที่
ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
 

หมวด ๑๐ 
การตรวจเงิน 

   
 

ขอ ๙๘  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําบัญชีและทะเบียนรายรับรายจาย 
รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินกําหนด 

 
ขอ ๙๙  ใหหัวหนาหนวยงานคลังทํารายงานแสดงรายรับรายจายและงบทดลอง

เปนรายเดือน เสนอปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อนําเสนอผูบริหารทองถ่ินเพื่อทราบใน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ฐานะหัวหนาผูบังคับบัญชา และสงสําเนาใหผูวาราชการจังหวัด สําหรับองคการบริหารสวนตําบล
ใหสงนายอําเภอ 

 
ขอ ๑๐๐  ใหหัวหนาหนวยงานคลังจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน และงบอ่ืนๆ ตาม

แบบที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพ่ือสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค
ตรวจสอบภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นป และสงสําเนาใหผูวาราชการจังหวัด สําหรับองคการ
บริหารสวนตําบล ใหสงนายอําเภอ 

 
ขอ ๑๐๑  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศสําเนางบแสดงฐานะการเงิน

และงบอื่นๆ ตามขอ ๑๐๐ โดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเวลาอันสมควร 

 
ขอ ๑๐๒  ในการตรวจสอบบัญชีและหลักฐานการรับจายเงิน ใหหัวหนา

หนวยงานผูเบิกหรือรับเงิน และหรือหัวหนาหนวยงานคลัง มีหนาที่ใหคําช้ีแจงและอํานวยความ
สะดวกแกเจาหนาที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และหากไดรับขอทักทวงจากสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน ใหหัวหนาหนวยงานผูเบิกและหรือหัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามคําทักทวง
โดยเร็ว อยางชาไมเกินสี่สิบหาวันนับจากวันที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับแจงขอทักทวงนั้น 

 
ขอ ๑๐๓  ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินชี้แจงขอทักทวงไปยังสํานักงาน

การตรวจเงินแผนดิน แตสํานักงานการตรวจเงินแผนดินยืนยันวายังไมมีเหตุผลที่จะลางขอทักทวง 
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดวินิจฉัยภายในสิบหา
วันนับจากวันที่ไดรับคํายืนยันจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และใหผูวาราชการจังหวัดแจงผล
การวินิจฉัยภายในสามสิบวันนับจากวันที่ไดรับรายงานจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวา
ราชการจังหวัดใหปฏิบัติใหเสร็จสิ้นภายในสี่สิบหาวันนับจากวันที่ไดรับทราบผลการวินิจฉัย 

 
ขอ ๑๐๔  ผูบริหารทองถ่ิน ผูวาราชการจังหวัด หรือปลัดกระทรวงมหาดไทย 

อาจใหผูเช่ียวชาญบัญชีทําการตรวจสอบบัญชีการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนการ
ภายในได สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหนายอําเภอดําเนินการดังกลาวไดเชนเดียวกัน 

 
หมวด ๑๑ 
เบ็ดเตลด็ 

   
 

ขอ ๑๐๕  ใหหัวหนาหนวยงานการคลังจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน
ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดเพื่อนําเสนอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสําเนา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ
ทุกสามเดือน 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

ขอ ๑๐๖  การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินใด ที่อยูในระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑที่ใชบังคับอยู
เดิม จนกวาจะแลวเสร็จ 

 
ขอ ๑๐๗  บรรดาแบบพิมพและเอกสารใดๆ ที่ใชในการรับเงิน การเบิกจายเงิน 

การฝากเงิน การถอนเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตลอดจนแบบบัญชีและทะเบียนตางๆ ใหใชแบบเดิมไปพลางกอน จนกวากรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินจะไดกําหนดใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 
ขอ ๑๐๘  หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบัญชีลูกหนี้เงินยืมสะสมซึ่งตองตั้ง

งบประมาณรายจายชดใชคงคางตามบัญชี ใหปรับปรุงบัญชีตามแบบที่กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินกําหนดและใหตั้งเงินทุนสํารองเงินสะสมสําหรับปแรกจากบัญชีเงินสะสมที่ไดปรับปรุง
ยอดเงินสะสมเรียบรอยแลว 

 
ขอ ๑๐๙  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือหนังสือส่ังการที่ออก

ตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหใชบังคับตอไปจนกวาจะมี
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือหนังสือส่ังการที่ออกตามระเบียบนี้ 

 
 

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

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตัริาชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐิติพงษ/จัดทาํ 
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

 

                                                 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๑๒ ง/หนา ๑๒/๒๖ มกราคม ๒๕๔๙ 


