ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ิ การเบกจายเงน
ิ ่ ิ การฝากเงน
ิ การเก็บรักษาเงน
ิ
่ วยการรับเงน
วาด้
ิ ององค์กรปกครองสวนท้
ิ่ พ.ศ. 2547
่ องถน
และการตรวจเงนข
--------------------------โดยทีเ่ ป็ นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน เพือ่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
บริหารงานด้านการเงินเป็ นแนวทางเดียวกัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา 5 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2547”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2541
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้ และให้มอี าํ นาจ
ั กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธปี ฏิบตั ิ เพือ่ ดําเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ตีความ วินิจฉัยปญหา
ในกรณีทอ่ี งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ได้ ให้ขอทําความ
ตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบตั ิ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจตามวรรคสองให้อธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ หรือผูว้ า่ ราชการจังหวัดก็ได้
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หมวด 1
ข้อความทัวไป
่
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
ิ่ ” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด
่ องถน
(1) “องค์กรปกครองสวนท้
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อื่นทีม่ กี ฎหมายจัดตัง้
รวมทัง้ กิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้วย
ิ่ ” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล
(2) “สภาท้องถน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล และสภาท้องถิน่ อื่นทีม่ กี ฎหมายจัดตัง้
ิ
ิ่ ” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(3) “ผูบ้ รหารท้
องถน
นายกเทศมนตรี คณะเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และผูบ้ ริหารท้องถิน่ อื่น
ทีม่ กี ฎหมายจัดตัง้
ิ
ิ่ ” หมายความว่า รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(4) “ผูช้ ่วยผูบ้ รหารท้
องถน
รองนายกเทศมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และให้หมายความรวมถึงเทศมนตรี
และรองผูบ้ ริหารท้องถิน่ อื่นทีม่ กี ฎหมายจัดตัง้
ิ่ ” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหาร
่ องถน
(5) “ปลัดองค์กรปกครองสวนท้
ส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อืน่
ทีม่ กี ฎหมายจัดตัง้
ิ่ ” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหาร
่ องถน
(6) “พนักงานสวนท้
ส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตําบล และพนักงานส่วนท้องถิน่ อื่นทีม่ กี ฎหมาย
จัดตัง้
่ ตามโครงสร้างขององค์กร
่
(7) “หนวยงาน
” หมายความว่า สํานัก กอง ส่วน ฝาย
ปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ละรูปแบบ หรือหน่วยงานทีม่ งี บเฉพาะการ หรือหน่วยงานทีไ่ ด้แยก
ออกไปทําการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(8) “ผูเ้ บกิ” หมายความว่า หน่วยงานทีไ่ ด้รบั งบประมาณทัวไปและงบประมาณ
่
เฉพาะการ รวมทัง้ เงินนอกงบประมาณด้วย
่
(9) “หนวยงานคลั
ง” หมายความว่า หน่วยงานทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วกับการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ตามระเบียบนี้
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่
(10) “หัวหน้ าหนวยงานคลั
ง” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงาน ซึง่ มีหน้าที่
เกีย่ วกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน หรืองานเกีย่ วกับการเงิน
การบัญชี ตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบนี้ และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานทีม่ งี บเฉพาะการ
หรือหน่วยงานทีไ่ ด้แยกไปทําการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินต่างหากจากหน่วยงานคลัง
(11) “เจ้าหน้ าที่” หมายความว่า ผูท้ ม่ี หี น้าทีร่ บั จ่ายเงินและให้รวมถึงผูซ้ ง่ึ ได้รบั
มอบหมายให้มหี น้าทีร่ บั จ่ายเงินด้วย
ั ่ อตูเ้ หล็กหรือหีบเหล็กอันมันคง
(12) “ตู้นิ รภัย” หมายความรวมถึง กําปนหรื
่
ซึง่ ใช้สาํ หรับเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(13) “หีบหอ่” หมายความว่า หีบ หรือถุง หรือภาชนะอื่นใด ซึง่ ใช้สาํ หรับบรรจุ
เงินเพือ่ ฝากเก็บรักษาไว้ในตูน้ ิรภัยในลักษณะหีบห่อ หรือสําหรับบรรจุเงินเพือ่ นําส่ง หรือนําฝาก
ส่วนราชการ หรือบรรจุเงินทีข่ อเบิกคืนจากตูน้ ิรภัยของส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(14) “อนุมตั ิ ฎีกา” หมายความว่า อนุญาตให้จา่ ยเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
่ ” หมายความว่า หลักฐานแสดงว่าได้มกี ารจ่ายเงินให้แก่
(15) “หลักฐานการจาย
ผูร้ บั หรือเจ้าหนี้ตามข้อผูกพันแล้ว
(16) “ใบสําคัญคู่จ่าย” หมายความว่า หลักฐานการจ่ายเงินทีเ่ ป็ นใบเสร็จรับเงิน
หลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ หรือหลักฐานการนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ของผูร้ บั ทีธ่ นาคาร และให้รวมถึงใบนําส่งเงินต่อหน่วยงานคลังด้วย
ิ
(17) “เงนรายรั
บ” หมายความว่า เงินทัง้ ปวงทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดเก็บ
หรือได้รบั ไว้เป็ นกรรมสิทธิต์ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิตกิ รรม
ิ
(18) “เงนนอกงบประมาณ
” หมายความว่า เงินทัง้ ปวงทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เว้นแต่เงินทีป่ รากฏตามงบประมาณรายจ่าย และเงินทีร่ ฐั บาล
อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยระบุวตั ถุประสงค์
ิ
(19) “รายงานสถานะการเงนประจํ
าวัน” หมายความรวมถึง ยอดเงินรับและจ่าย
ในแต่ละวัน รวมถึงยอดเงินทีฝ่ ากธนาคารและคลังจังหวัดด้วย
ิ ม” หมายความว่า เงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณทีอ่ งค์กร
(20) “เงนยื
ปกครองส่วนท้องถิน่ จ่ายให้แก่บุคคลใดยืมเพือ่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการหรือปฏิบตั ิ
ราชการอื่นใด
(21) “แผนพัฒนา” หมายความรวมถึง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
สามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือตามทีก่ ฎหมายกําหนด
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ิ ” หมายความว่า แผนแสดงรายละเอียดการใช้จา่ ยเงิน
(22) “แผนการใช้จ่ายเงน
ของหน่วยงานผูเ้ บิกในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึง่ หน่วยงานผูเ้ บิกได้ยน่ื ต่อหน่วยงานคลัง
ทุกระยะสามเดือน
ิ
(23) “ทุนสํารองเงนสะสม
” หมายความว่า ยอดเงินสะสมจํานวนร้อยละยีส่ บิ ห้า
ของยอดเงินสะสมประจําทุกสิน้ ปีงบประมาณ เพือ่ รักษาเสถียรภาพการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
ิ
(24) “เงนสะสม
” หมายความว่า เงินทีเ่ หลือจ่ายจากเงินรายรับตามงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี และหรืองบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม และให้หมายความรวมถึงเงินรายรับอื่น
ทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั ไว้ภายในวันสิน้ ปี งบประมาณหลังจากที่ได้หกั ทุนสํารอง
เงินสะสมไว้แล้ว และรวมทัง้ เงินสะสมปี ก่อน ๆ ด้วย
(25) “หนี้ สญ
ู ” หมายความว่า หนี้ทอ่ี งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในฐานะเจ้าหนี้
ไม่มที างทีจ่ ะได้รบั ชําระหนี้จากลูกหนี้ได้
(26) “ ปี ” หมายความว่า ปี งบประมาณ
(27) “นายอําเภอ” หมายความรวมถึง ปลัดอําเภอผูเ้ ป็ นหัวหน้าประจํากิง่ อําเภอด้วย
หมวด 2
ิ
ข้อกําหนดในการรับเงน
่ ่1
สวนที
ิ
การรับเงน
ข้อ 6 บรรดาแบบพิมพ์และเอกสารใด ๆ ทีใ่ ช้ในการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การถอนเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตลอดจนแบบ
บัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามทีก่ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กําหนด เว้นแต่จะมี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับกําหนดไว้เป็ นอย่างอืน่
ข้อ 7 บรรดาเงินทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั ไว้เป็ นกรรมสิทธิ ์ ให้นําส่งเป็ นเงิน
รายได้ทงั ้ สิน้ ห้ามมิให้กนั ไว้เป็ นเงินฝาก หรือเงินนอกงบประมาณ เว้นแต่จะมีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คําสังหรื
่ อหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทยกํ
่
าหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บงั คับในกรณีทม่ี ผี อู้ ุทศิ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นการ
เฉพาะเจาะจงว่าให้กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือในกรณีทอ่ี งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดหา
รายได้ขน้ึ เป็ นครัง้ คราวภายในขอบเขตอํานาจหน้าที่ เพือ่ ใช้จา่ ยในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยเฉพาะ
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เงินรายได้ทอ่ี งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดหาขึน้ เป็ นครัง้ คราว หรือเงินทีม่ ผี อู้ ุทศิ ให้
ตามวรรคสอง ถ้าไม่ได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื่น หากมีเงินเหลือจ่าย หรือหมดความจําเป็ นทีจ่ ะต้อง
ใช้จา่ ยแล้ว ให้นําส่งเป็ นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ข้อ 8 การรับเงินให้รบั เป็ นเงินสด การรับเงินเป็นเช็ค หรือดร๊าฟด์ หรือตราสารอย่างอื่น
ให้ปฏิบตั ติ ามวิธกี ารทีก่ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กําหนด
ข้อ 9 การรับเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผชู้ าํ ระเงินทุกครัง้
เว้นแต่การรับเงินทีม่ เี อกสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ระบุจาํ นวนเงินทีช่ าํ ระอันมีลกั ษณะ
เช่นเดียวกับใบเสร็จรับเงิน ซึง่ เอกสารดังกล่าวจะต้องมีการควบคุมจํานวนทีร่ บั จ่ายทํานองเดียวกับ
ใบเสร็จรับเงิน และการรับเงินตามฎีกาเบิกเงินจากหน่วยงานคลัง
ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันรับเงินทุกประเภท เว้นแต่ เงินประเภทใดมีการรับชําระเป็ น
ประจําและมีจาํ นวนมากรายจะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งสําหรับการรับเงินประเภทหนึ่งก็ได้
ข้อ 10 ให้หน่วยงานคลังบันทึกเงินทีไ่ ด้รบั ในสมุดเงินสด ภายในวันทีไ่ ด้รบั เงินสด เช็คหรือ
ดร๊าฟด์ หรือตราสารอย่างอื่น นัน้ โดยแสดงให้ทราบว่า ได้รบั เงินตามฎีกา ใบเสร็จรับเงิน หรือ
เอกสารอื่น เล่มใด เลขทีใ่ ด จํานวนเท่าใด
ในกรณีทม่ี กี ารรับเงินภายหลังกําหนดเวลาปิดบัญชีสาํ หรับวันนัน้ แล้ว ให้บนั ทึกการรับเงิน
ในวันนัน้ และเก็บเงินสดในตูน้ ิรภัย
เงินประเภทใดมีใบเสร็จรับเงินวันหนึ่ง ๆ หลายฉบับ จะรวมรับเงินประเภทนัน้ ตามสําเนา
ใบเสร็จทุกฉบับมาบันทึกในบัญชีรายการเดียวก็ได้ โดยให้แสดงให้ทราบว่าเป็ นเงินรับตามใบเสร็จ
เลขทีใ่ ด ถึงเลขทีใ่ ด จํานวนเงินรวมทัง้ สิน้ เท่าใด ไว้ดา้ นหลังสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย
ข้อ 11 เมือ่ สิน้ เวลารับเงินให้เจ้าหน้าทีผ่ มู้ หี น้าทีจ่ ดั เก็บหรือรับชําระเงิน นําเงินทีไ่ ด้รบั
พร้อมสําเนาใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอื่นทีจ่ ดั เก็บในวันนัน้ ทัง้ หมดส่งต่อเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อนําเงินฝากธนาคาร กรณีทน่ี ําฝากธนาคารไม่ทนั ให้เก็บ
รักษาไว้ในตู้นิรภัย
ข้อ 12 ให้หน่วยงานคลังจัดให้มกี ารตรวจสอบจํานวนเงินทีเ่ จ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บและนําส่ง
กับหลักฐาน และรายการทีบ่ นั ทึกไว้ในสมุดเงินสด ว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วหรือไม่ หากการ
ตรวจสอบปรากฏว่าถูกต้องแล้ว ให้ผตู้ รวจแสดงยอดรวมเงินรับทัง้ สิน้ ตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ
ทีไ่ ด้รบั ในวันนัน้ ไว้ในสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายและลงลายมือชือ่ กํากับไว้ดว้ ย
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่ ่2
สวนที
ิ
ใบเสร็จรับเงน
ข้อ 13 ใบเสร็จรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มสี าระสําคัญอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(1) ตราเครือ่ งหมายและชือ่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(2) เล่มทีแ่ ละเลขทีข่ องใบเสร็จรับเงิน โดยให้พมิ พ์หมายเลขกํากับเล่มและหมายเลขกํากับ
เลขทีใ่ นใบเสร็จรับเงิน เรียงกันไปทุกฉบับ
(3) ทีท่ าํ การหรือสํานักงานทีอ่ อกใบเสร็จรับเงิน
(4) วัน เดือน ปี ทีร่ บั เงิน
(5) ชือ่ และชือ่ สกุลของบุคคลหรือชือ่ นิตบิ ุคคลผูช้ าํ ระเงิน
(6) รายการแสดงการรับเงิน โดยระบุวา่ รับชําระเงินค่าอะไร
(7) จํานวนเงินทีร่ บั ชําระทัง้ ตัวเลขและตัวอักษร
(8) ข้อความระบุวา่ ได้มกี ารรับเงินไว้เป็ นการถูกต้องแล้ว
(9) ลายมือชือ่ พร้อมชือ่ ในวงเล็บ และตําแหน่งผูร้ บั เงินกํากับอย่างน้อยหนึ่งคน
ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับให้มสี าํ เนาเย็บติดไว้กบั เล่มอย่างน้อยหนึ่งฉบับ
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใดประสงค์จะพิมพ์ใบเสร็จรับเงินด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์
พิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้จดั ทําได้โดยให้มขี นาดตามความเหมาะสมกับลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
มีสาํ เนาอย่างน้อยหนึ่งฉบับ และให้มสี าระสําคัญตามวรรคหนึ่ง พร้อมทัง้ ให้กาํ หนดระบบวิธกี าร
ควบคุมการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน รวมทัง้ การพิมพ์ เล่มที่ เลขที่ ให้รดั กุม
ข้อ 14 ให้หน่วยงานคลังจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้เพือ่ ให้ทราบ และตรวจสอบ
ได้วา่ ได้จดั พิมพ์ขน้ึ จํานวนเท่าใด ได้จา่ ยใบเสร็จรับเงินเล่มใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใด
ให้หน่วยงานใด หรือเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ด ไปดําเนินการจัดเก็บเงินเมือ่ วัน เดือน ปี ใด
การจ่ายใบเสร็จรับเงินให้หน่วยงานใด หรือเจ้าหน้าทีไ่ ปจัดเก็บเงิน ให้พจิ ารณาจ่าย
ให้ในจํานวนทีเ่ หมาะสมแก่ลกั ษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ และให้มหี ลักฐานการรับส่งใบเสร็จรับเงินนัน้
ไว้ดว้ ย
ข้อ 15 ใบเสร็จรับเงินเล่มใด เมือ่ ไม่มคี วามจําเป็นต้องใช้ เช่น ยุบ เลิกสํานักงาน
หรือไม่มกี ารจัดเก็บเงินต่อไปอีก ให้หวั หน้าหน่วยงานทีร่ บั ใบเสร็จรับเงินนัน้ ไปนําส่งคืน
หน่วยงานทีจ่ า่ ยใบเสร็จนัน้ โดยเร็ว
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ข้อ 16 เมือ่ สิน้ ปีให้หวั หน้าหน่วยงานทีร่ บั ใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงิน
แจ้งให้หวั หน้าหน่วยงานคลังทราบว่า มีใบเสร็จรับเงินอยูใ่ นความรับผิดชอบเล่มใด เลขทีใ่ ดถึง
เลขทีใ่ ด และได้ใช้ใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่มใด เลขทีใ่ ดถึงเลขทีใ่ ด อย่างช้าไม่เกินวันทีส่ ามสิบเอ็ด
ตุลาคมของปีถดั ไป และให้หวั หน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานเสนอผ่านปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่ นําเสนอผูบ้ ริหารท้องถิน่ ทราบ
ข้อ 17 ใบเสร็จรับเงินเล่มใดใช้สาํ หรับรับเงินของปี ใด ให้ใช้รบั เงินภายในปี นนั ้ เท่านัน้
เมือ่ ขึน้ ปีใหม่กใ็ ห้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบับใดทีย่ งั ไม่ใช้ให้คงติดไว้กบั เล่ม
แต่ให้ปรุ เจาะรู หรือประทับตราเลิกใช้ เพือ่ ให้เป็นทีส่ งั เกตมิให้นํามาใช้รบั เงินได้ต่อไป
ข้อ 18 ใบเสร็จรับเงินห้ามขูด ลบ แก้ไข เพิม่ เติม จํานวนเงินหรือชือ่ ผูช้ าํ ระเงิน
หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด ก็ให้ขดี ฆ่าจํานวนเงินและเขียนใหม่
ทัง้ จํานวน แล้วให้ผรู้ บั เงินลงลายมือชือ่ กํากับการขีดฆ่านัน้ ไว้ดว้ ย หรือขีดฆ่าเลิกใช้ใบเสร็จรับเงิน
นัน้ ทัง้ ฉบับ และให้ตดิ ไว้กบั สําเนาใบเสร็จรับเงินในเล่ม แล้วออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่
ข้อ 19 ให้หน่วยงานคลังเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงินซึง่ ยังมิได้ตรวจสอบจากผูม้ อี าํ นาจ
ตรวจสอบไว้ในทีป่ ลอดภัยอย่าให้สญ
ู หาย และเมือ่ ได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดา
หมวด 3
ิ
การเก็บรักษาเงน
่ ่1
สวนที
ิ
ตู้นิ รภัยเก็บเงน
ข้อ 20 ตูน้ ิรภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ตดิ หรือตัง้ ไว้ในห้องมันคงหรื
่
อกรงเหล็ก
หรือกรณีไม่มหี อ้ งมันคงหรื
่
อกรงเหล็กให้ตดิ หรือตัง้ ไว้ในทีม่ นคงและปลอดภั
ั่
ยภายในสํานักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้
หากมีจาํ นวนเงินสดทีเ่ ก็บรักษาไว้ในตูน้ ิรภัยตามวรรคหนึ่งให้นําฝากธนาคารทัง้ จํานวน
ในวันทําการถัดไป กรณีเทศบาลตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลทีม่ พี น้ื ทีห่ า่ งไกล
การคมนาคมไม่สะดวก ไม่สามารถนําฝากธนาคารได้เป็ นประจําทุกวันให้เก็บรักษาเงินสด
ในตูน้ ิรภัยได้ และให้นําเงินสดดังกล่าวฝากธนาคารในวันทําการสุดท้ายของสัปดาห์
ข้อ 21 ตูน้ ิรภัยให้มลี กู กุญแจอย่างน้อยสองดอก แต่ละดอกมีลกั ษณะต่างกัน โดยให้
กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจคนละดอก
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ตูน้ ิรภัยหนึ่ง ๆ ให้มลี กู กุญแจอย่างน้อยสองสํารับ ให้กรรมการเก็บรักษาเงินเก็บรักษา
หนึ่งสํารับ นอกนัน้ ให้นําฝากเก็บรักษาในลักษณะหีบห่อไว้ในตูน้ ิรภัยเก็บเงินของส่วนราชการอืน่
ตามทีเ่ ห็นสมควร
่ ่2
สวนที
ิ
กรรมการเก็บรักษาเงน
ข้อ 22 ให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ แต่งตัง้ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินไว้ ณ สํานักงานอย่างน้อย
สามคน ในจํานวนนี้ให้หวั หน้าหน่วยงานคลังเป็ นกรรมการโดยตําแหน่งหนึ่งคน และกรรมการ
เก็บรักษาเงินอื่นอีกอย่างน้อยสองคน
การแต่งตัง้ กรรมการเก็บรักษาเงินตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตัง้ จากพนักงานส่วนท้องถิน่
ตัง้ แต่ระดับสาม หรือเทียบเท่าขึน้ ไป เว้นแต่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีพนักงานส่วนท้องถิน่
ไม่ครบจํานวนทีจ่ ะแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ ให้แต่งตัง้ พนักงานส่วนท้องถิน่ ระดับอืน่ หรือผูช้ ว่ ย
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ เป็ นกรรมการให้ครบจํานวนก็ได้
ข้อ 23 ให้กรรมการเก็บรักษาเงินเป็ นผูถ้ อื ลูกกุญแจตูน้ ิรภัย ในกรณีทต่ี นู้ ิรภัยมีทใ่ี ส่กุญแจ
สามดอกและมีกรรมการสามคน ให้กรรมการถือกุญแจคนละหนึ่งดอก แต่ถา้ ตูน้ ิรภัยมีทใ่ี ส่กุญแจ
สองดอกแต่มกี รรมการสามคน ก็ให้กรรมการทีอ่ าวุโสถือกุญแจคนละหนึ่งดอก
ข้อ 24 กรรมการเก็บรักษาเงินผูใ้ ดไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการได้ ให้ผบู้ ริหาร
ท้องถิน่ พิจารณาแต่งตัง้ พนักงานส่วนท้องถิน่ หรือผูช้ ว่ ยผูบ้ ริหารท้องถิน่ ตามข้อ 22
เป็ นกรรมการแทนชัวคราวให้
่
ครบจํานวน การแต่งตัง้ ผูท้ จ่ี ะเป็ นกรรมการแทนจะแต่งตัง้ ไว้
เป็ นการประจําเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนชัวคราวก็
่
ได้
การปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการแทนตามวรรคหนึ่ง ต้องส่งมอบและรับมอบกุญแจระหว่าง
กรรมการผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายให้ทาํ หน้าทีก่ รรมการแทนชัวคราว
่
รวมทัง้ ต้องตรวจนับตัวเงิน
และหลักฐานแทนตัวเงินเก็บรักษาไว้ในตูน้ ิรภัยให้ถกู ต้องตามรายงานสถานะการเงินประจําวัน
แล้วบันทึกการส่งมอบและรับมอบพร้อมกับลงลายมือชือ่ กรรมการทุกคนไว้ในรายงานสถานะการเงิน
ประจําวัน
ห้ามมิให้กรรมการมอบลูกกุญแจให้ผอู้ ่นื ทําหน้าทีก่ รรมการแทน เว้นแต่เป็ นการมอบ
ให้กรรมการซึง่ ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการแทนชัวคราว
่
ข้อ 25 กรรมการเก็บรักษาเงินต้องเก็บรักษาลูกกุญแจไว้ในทีป่ ลอดภัย อย่าให้สญ
ู หายหรือ
ให้ผใู้ ดลักลอบนําไปพิมพ์แบบลูกกุญแจได้ หากปรากฏว่าลูกกุญแจสูญหาย หรือมีกรณีสงสัยว่า
จะมีผปู้ ลอมแปลงลูกกุญแจ ให้รบี รายงานผูบ้ ริหารท้องถิน่ เพือ่ สังการโดยเร็
่
ว
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่ ่3
สวนที
ิ
การเก็บรักษาเงน
ข้อ 26 ให้หวั หน้าหน่วยงานคลังจัดทํารายงานสถานะการเงินประจําวันตามแบบที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กําหนดเป็ นประจําทุกวันทีม่ กี ารรับจ่ายเงิน หากวันใด
ไม่มกี ารรับจ่ายเงินจะไม่ทาํ รายงานสถานะการเงินประจําวันสําหรับวันนัน้ ก็ได้ แต่ให้หมายเหตุ
ในรายงานสถานะการเงินประจําวันทีม่ กี ารรับจ่ายเงินในวันถัดไปให้ทราบด้วย
ข้อ 27 เมือ่ สิน้ เวลารับจ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าทีด่ าํ เนินการนําเงินทีไ่ ด้รบั นําฝากธนาคาร
ทัง้ จํานวน หากนําฝากธนาคารไม่ทนั ให้นําเงินทีจ่ ะเก็บรักษา และรายงานสถานะการเงิน
ประจําวัน ส่งมอบต่อคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
ข้อ 28 กรณีมเี งินสดเก็บรักษาให้กรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันตรวจสอบตัวเงิน
กับรายงานสถานะการเงินประจําวัน เมือ่ ปรากฏว่าถูกต้องแล้วให้นําเงินเข้าเก็บรักษาในตูน้ ิรภัย
และให้กรรมการทุกคนลงลายมือชือ่ ในรายงานสถานะการเงินประจําวันไว้เป็ นหลักฐาน แล้วให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังเสนอผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ นําเสนอให้ผบู้ ริหารท้องถิน่
ทราบ
ข้อ 29 ในกรณีท่ปี รากฏว่า เงินที่กรรมการได้รบั มอบให้เก็บรักษาไม่ตรงกับจํานวน
ซึง่ แสดงไว้ในรายงานสถานะการเงินประจําวัน ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผูน้ ําส่งเงิน
ร่วมกันบันทึกจํานวนเงินทีต่ รวจนับได้ในรายงานสถานะการเงินประจําวัน และลงลายมือชือ่
กรรมการทุกคนพร้อมด้วยเจ้าหน้าทีผ่ สู้ ง่ เงิน แล้วนําเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตูน้ ิรภัย และให้
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน รายงานให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทราบทันที เพือ่ เสนอ
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ พิจารณาสังการ
่
ข้อ 30 เมือ่ นําเงินเข้าเก็บรักษาในตูน้ ิรภัยเรียบร้อยแล้ว ให้กรรมการเก็บรักษาเงิน
ใส่กุญแจตูน้ ิรภัยให้เรียบร้อยและลงลายมือชือ่ บนกระดาษปิดทับ หรือตราประจําครัง่
หรือดินเหนียว ของกรรมการเก็บรักษาเงินแต่ละคน ไว้บนเชือกผูกมัดตูน้ ิรภัยในลักษณะ
ทีแ่ ผ่นกระดาษปิ ดทับ หรือตราประจําครังหรื
่ อดินเหนียว จะต้องถูกทําลายเมือ่ มีการเปิ ดตูน้ ิรภัย
ในกรณีทต่ี นู้ ิรภัยตัง้ อยูใ่ นห้องมันคงหรื
่
อกรงเหล็ก การลงลายมือชือ่ บนแผ่นกระดาษ
ปิ ดทับหรือตราประจําครัง่ หรือดินเหนียวของกรรมการเก็บรักษาเงิน จะกระทําทีป่ ระตูหอ้ งมันคง
่
หรือกรงเหล็กแต่เพียงแห่งเดียวก็ได้
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ข้อ 31 ในวันทําการถัดไป ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินมอบเงินทีเ่ ก็บรักษาไว้ทงั ้ หมด
ให้หวั หน้าหน่วยงานคลัง หรือเจ้าหน้าทีก่ ารเงินแล้วแต่กรณีรบั ไปเพือ่ ดําเนินการนําฝากธนาคาร
โดยให้ลงลายมือชือ่ รับเงินไว้ในรายงานสถานะการเงินประจําวันก่อนวันทําการทีร่ บั เงินไป
ฝากธนาคาร
ข้อ 32 ก่อนเปิดประตูหอ้ งมันคง
่ หรือประตูกรงเหล็ก หรือตูน้ ิรภัย ให้กรรมการเก็บรักษา
เงินตรวจกุญแจ ลายมือชือ่ บนแผ่นกระดาษปิดทับ หรือตราประจําครัง่ หรือดินเหนียวของกรรมการ
เมือ่ ปรากฏว่าอยูใ่ นสภาพเรียบร้อยจึงให้เปิดได้
หากปรากฏว่า แผ่นกระดาษปิดทับ หรือตราประจําครัง่ หรือดินเหนียวของกรรมการ
เก็บรักษาเงินอยูใ่ นสภาพไม่เรียบร้อย หรือมีพฤติการณ์อ่นื ใดทีส่ งสัยว่าจะมีการทุจริต ให้รายงาน
ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทราบ เพือ่ เสนอผูบ้ ริหารท้องถิน่ พิจารณาสังการ
่
ข้อ 33 ให้หน่วยงานทีม่ งี บประมาณเฉพาะการ หรือหน่วยงานทีไ่ ด้แยกออกไปทําการ
รับจ่ายและเก็บรักษาเงิน ให้นําข้อกําหนดในการเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
มาถือปฏิบตั ิ
่ ่4
สวนที
่ ิ
การรับสงเงน
ข้อ 34 เงินรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ ก็บรักษาไว้ตามข้อ 20 ให้นําฝากธนาคาร
ทัง้ จํานวน ภายในวันนัน้ ถ้าฝากในวันนัน้ ไม่ทนั ให้นําฝากตูน้ ิรภัย และวันรุง่ ขึน้ หรือวันทําการ
ถัดไป ให้นําฝากธนาคารทัง้ จํานวน
ข้อ 35 การรับส่งเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึ่งเป็ นเงินสดและหรือสถานที่
ที่จะรับส่งอยูห่ า่ งไกล หรือกรณีอ่นื ใดซึง่ เห็นว่าไม่ปลอดภัยแก่เงินทีร่ บั ส่ง ให้ผบู้ ริหารท้องถิน่
แต่งตัง้ พนักงานส่วนท้องถิน่ ตัง้ แต่ระดับสาม หรือเทียบเท่าขึน้ ไปอย่างน้อยสองคน เป็ นกรรมการ
รับผิดชอบร่วมกันควบคุมการรับส่งเงินและจัดให้มเี จ้าหน้าทีต่ าํ รวจควบคุมรักษาความปลอดภัย
ด้วยก็ได้
การแต่งตัง้ กรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ทาํ เป็ นหนังสือและให้มหี ลักฐานการรับส่งเงิน
ระหว่างผูม้ อบหรือผูร้ บั มอบเงินกับกรรมการผูน้ ําส่งหรือผูร้ บั ไว้ทุกครัง้ หากกรรมการผูใ้ ดไม่
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ไว้ให้นําความในข้อ 24 มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
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ข้อ 36 ให้คณะกรรมการรับส่งเงินมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบร่วมกันในการควบคุมเงินทีน่ ําส่ง
โดยให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) ตรวจนับจํานวนเงินซึง่ ได้รบั มอบหมายให้รบั ส่งกับใบนําส่งและบันทึกการรับเงิน
เพือ่ นําส่งให้ถกู ต้องตรงกันแล้วลงลายมือชือ่ ในบันทึกพร้อมกับผูม้ อบหรือผูร้ บั มอบเงิน
ทัง้ สองฉบับ โดยให้คณะกรรมการรับส่งเงินเก็บรักษาไว้หนึ่งฉบับมอบให้ผมู้ อบหรือผูร้ บั มอบ
เก็บไว้เป็ นหลักฐานหนึ่งฉบับ
(2) บรรจุเงินลงหีบห่อใส่กุญแจหรือใช้เชือกผูกมัด และตราประจําครังหรื
่ อดินเหนียว
ของกรรมการรับส่งเงินทุกคนทีเ่ ชือกมัดหีบห่อในลักษณะทีเ่ มือ่ เปิ ดหีบห่อ ตราประจําครังหรื
่ อ
ดินเหนียวจะต้องถูกทําลาย และมอบหีบห่อให้กรรมการซึง่ เป็ นผูอ้ าวุโสเพือ่ นําเงินเดินทางไปส่ง
ต่อไป
(3) ให้กรรมการรับส่งเงินพร้อมกันออกเดินทางไปยังสถานทีร่ บั ส่งเงินทันที ห้ามมิให้
แยกย้ายจากกันหรือหยุดพักระหว่างทางโดยไม่มเี หตุผลจําเป็ น และเมือ่ ไปถึงสถานทีน่ ําส่งเงิน
แล้วให้รบี นําเงินส่งให้เสร็จสิน้ ภายในวันทําการนัน้ หรืออย่างช้าภายในวันทําการถัดไป
(4) ก่อนเปิดหีบห่อเพือ่ นําส่งเงิน ให้กรรมการรับส่งเงินทุกคนพร้อมกันตรวจสภาพ
ลูกกุญแจและตราประจําครัง่ หรือดินเหนียว เมือ่ ปรากฏว่าอยูใ่ นสภาพเรียบร้อยแล้ว
จึงให้นําเงินออกส่ง
หากปรากฏว่า หีบห่ออยูใ่ นลักษณะไม่เรียบร้อย หรือมีพฤติการณ์ชวนให้สงสัยว่าจะมี
การทุจริตเงินในหีบห่อ ให้คณะกรรมการรับส่งเงินรีบรายงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เพือ่ นําเสนอผูบ้ ริหารท้องถิน่ พิจารณาสังการต่
่
อไป ส่วนเงินให้คณะกรรมการนําส่งให้แล้วเสร็จ
(5) กรณีจาํ นวนเงินทีน่ ําส่งมีปลอมแปลงจํานวนเท่าใด ให้คณะกรรมการรับส่งเงินนําส่งเงิน
ตามจํานวนทีน่ ําส่งได้ และให้บนั ทึกจํานวนเงินปลอมแปลงนัน้ ไว้ในบันทึกการรับเงินเพือ่ นําส่ง
แล้วลงลายมือชือ่ กรรมการทุกคนพร้อมด้วยเจ้าพนักงานของผูร้ บั เงิน และเมือ่ กลับถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ แล้ว ให้รายงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ นําเสนอผูบ้ ริหารท้องถิน่
พิจารณาสังการ
่
(6) เมือ่ คณะกรรมการรับส่งเงินได้รบั ส่งเงินเสร็จเรียบร้อย และเดินทางกลับถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ แล้ว ให้รบี มอบคูฉ่ บับใบนําส่งเงินหรือหลักฐานการรับมอบเงินให้หน่วยงาน
ผูน้ ําส่งหรือขอเบิกเงินในวันนัน้ หรืออย่างช้าในวันทําการถัดไป และให้หวั หน้าหน่วยงานผูน้ ําส่ง
หรือขอเบิกเงินตรวจสอบหลักฐานการนําส่งเงินหรือขอเบิกเงิน เมือ่ ปรากฏว่าถูกต้องแล้วให้บนั ทึก
การรับมอบต่อกันไว้
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ข้อ 37 การถอนเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือหน่วยงานทีไ่ ด้
แยกไปทําการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แจ้งเงือ่ นไขการสังจ่
่ าย
ต่อธนาคาร โดยให้ผมู้ อี าํ นาจลงนามสังจ่
่ ายเงินร่วมกันอย่างน้อยสามคน ในจํานวนนี้ให้มผี บู้ ริหาร
ท้องถิน่ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ลงนามสังจ่
่ ายด้วยทุกครัง้ และให้ผบู้ ริหารท้องถิน่
มอบหมายให้ผชู้ ว่ ยผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือผูด้ าํ รงตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าหัวหน้าหน่วยงานอีกหนึ่งคน
และให้มอบหมายพนักงานท้องถิน่ ตัง้ แต่ระดับสามหรือเทียบเท่าขึน้ ไปเพิม่ อีกหนึ่งคนในกรณีท่ี
ไม่มผี บู้ ริหารท้องถิน่ เป็นผูม้ อี าํ นาจลงลายมือชือ่ ถอนเงินฝากร่วมกัน
การถอนเงินฝากของหน่วยงานทีม่ งี บประมาณเฉพาะการ หรือหน่วยงานทีไ่ ด้แยกออกไป
ทําการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน ผูบ้ ริหารท้องถิน่ อาจแต่งตัง้ หัวหน้าหน่วยงานนัน้ และพนักงาน
ส่วนท้องถิน่ ตัง้ แต่ระดับสามหรือเทียบเท่าขึน้ ไปอีกหนึ่งคน เป็ นผูม้ อี าํ นาจลงลายมือชือ่ ร่วมกัน
ถอนเงินฝากของหน่วยงานนัน้ ๆ
กรณีการถอนเงินฝากจากคลังจังหวัด ให้ปฏิบตั ติ ามระเบียบทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด
หมวด 4
ิ ิ
การเบกเงน
ข้อ 38 ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรืองบประมาณรายจ่าย
เพิม่ เติมให้หน่วยงานผูเ้ บิกยืน่ แผนการใช้จา่ ยเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน
ในกรณีทม่ี คี วามจําเป็ น อาจปรับแผนการใช้จา่ ยเงินของหน่วยงานผูเ้ บิกได้ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
การจัดทําแผนการใช้จา่ ยเงินให้เป็ นไปตามแบบทีก่ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กําหนด
ข้อ 39 การขอเบิกเงินจากหน่วยงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณใด ให้เบิกได้แต่เฉพาะในปี งบประมาณนัน้ รวมทัง้ เงินอุดหนุ นทีร่ ฐั บาล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยระบุวตั ถุประสงค์ เว้นแต่
(1) เป็ นเงินงบประมาณรายจ่ายทีย่ งั มิได้ก่อหนี้ผกู พันในปี งบประมาณนัน้ และได้รบั อนุมตั ิ
ให้กนั เงินไว้ต่อผูม้ อี าํ นาจตามระเบียบแล้ว
(2) เป็ นงบประมาณรายจ่ายทีไ่ ด้ก่อหนี้ผกู พันไว้ก่อนสิน้ ปี งบประมาณ และได้รบั อนุมตั จิ าก
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ให้กนั เงินไปจ่ายในปีงบประมาณถัดไป
(3) กรณีมเี งินอุดหนุ นทีร่ ฐั บาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยระบุวตั ถุประสงค์ซง่ึ เบิกจ่าย
ไม่ทนั ภายในสิน้ ปี งบประมาณทีผ่ า่ นมา และได้บนั ทึกบัญชีไว้แล้ว

13

ข้อ 40 การเบิกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้หน่วยงานผูเ้ บิกขอเบิกกับ
หน่วยงานคลัง โดยให้หวั หน้าหน่วยงานผูเ้ บิกเป็ นผูล้ งลายมือชือ่ เบิกเงินและให้วางฎีกาตามแบบ
ทีก่ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กําหนด
การเบิกเงินต้องมีหลักฐานการเบิกเพือ่ ประโยชน์ในการตรวจสอบ และให้ผเู้ บิกลงลายมือชือ่
รับรองความถูกต้องในหลักฐานการเบิกทีเ่ ป็ นภาพถ่ายหรือสําเนาทุกฉบับ
ข้อ 41 ฎีกาเบิกเงินจะต้องพิมพ์จาํ นวนเงินทีข่ อเบิกทัง้ ตัวเลขและตัวอักษรจะต้องพิมพ์
ให้ชดั เจนห้ามขูดลบ หากผิดพลาดให้แก้ไขโดยวิธขี ดี ฆ่า แล้วพิมพ์ใหม่ทงั ้ จํานวน แล้วให้ผเู้ บิก
ลงลายมือชือ่ รับรองการขีดฆ่านัน้ ด้วย
การพิมพ์จาํ นวนเงินในฎีกาเบิกเงินทีเ่ ป็ นตัวอักษร ให้พมิ พ์จาํ นวนทีข่ อเบิกให้ชดิ คําว่า
“ตัวอักษร” หรือขีดเส้นหน้าจํานวนเงิน อย่าให้มชี อ่ งว่างทีจ่ ะพิมพ์จาํ นวนเพิม่ เติมให้สงู ขึน้ ได้
ข้อ 42 เงินทีเ่ บิกถ้าไม่ได้จา่ ยหรือจ่ายไม่หมดให้หน่วยงานผูเ้ บิกนําส่งคืนหน่วยงานคลัง
ภายในสิบห้าวัน นับจากวันทีไ่ ด้รบั เงินจากหน่วยงานคลัง
ข้อ 43 การขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่าย และหรือเงินอุดหนุ นทีร่ ฐั บาลให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์ปีใด ให้วางฎีกาเบิกเงินได้จนถึงวันทําการสุดท้ายของปี นนั ้
ในกรณีทไ่ี ด้มกี ารกันเงินไว้ ให้วางฎีกาได้จนถึงวันทําการสุดท้ายของระยะเวลาทีก่ นั เงิน
ข้อ 44 เงินประเภทใดซึง่ โดยลักษณะจะต้องจ่ายประจําเดือนในวันสิน้ เดือน ให้วางฎีกา
ภายในวันทีย่ ส่ี บิ ห้าของเดือนนัน้
ข้อ 45 การเบิกเงินซึง่ มีลกั ษณะเป็ นค่าใช้จา่ ยประจํา และมีการเรียกเก็บเป็ นงวด ๆ หรือ
ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ตามประเภททีก่ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กําหนด ให้ถอื ว่าค่าใช้จา่ ยนัน้
เกิดขึน้ เมือ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั แจ้งให้ชาํ ระหนี้ และให้นํามาเบิกจ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีทไ่ี ด้รบั แจ้งให้ชาํ ระหนี้ได้
ข้อ 46 การเบิกเงินเดือน ค่าจ้าง บําเหน็จ บํานาญ และเงินอืน่ ใดในลักษณะเดียวกัน
เงินค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนท้องถิน่ หรือการเบิกเงินช่วยเหลืออื่นใดให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง่ หรือหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย
่
ข้อ 47 การซือ้ เช่าทรัพย์สนิ หรือจ้างทําของ ให้หน่วยงานผูเ้ บิกรีบดําเนินการวางฎีกา
เบิกเงินโดยเร็วอย่างช้าไม่เกินห้าวัน นับจากวันทีไ่ ด้ตรวจรับทรัพย์สนิ หรือตรวจรับงานถูกต้อง
ข้อ 48 เว้นแต่กรณีทก่ี าํ หนดไว้ในข้อ 51 และข้อ 52 การเบิกเงินเพือ่ จ่ายเป็ นค่าซือ้
ทรัพย์สนิ หรือจ้างทําของ ให้มเี อกสารประกอบฎีกา ดังนี้
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(1) สัญญาซือ้ ทรัพย์สนิ หรือจ้างทําของหรือเอกสารอื่นอันเป็ นหลักฐานแห่งหนี้ เช่น
หลักฐานการสังซื
่ อ้ หรือสังจ้
่ าง
(2) ใบแจ้งหนี้ หรือใบส่งมอบทรัพย์สนิ หรือมอบงาน
(3) เอกสารแสดงการตรวจรับทรัพย์สนิ หรือตรวจรับงาน
เอกสารหลักฐานดังกล่าวจะใช้ภาพถ่ายหรือสําเนาซึง่ ผูเ้ บิกลงลายมือชือ่ รับรองก็ได้
ข้อ 49 การเบิกเงินเพือ่ จ่ายล่วงหน้าตามสัญญาซือ้ ทรัพย์สนิ หรือจ้างทําของให้มสี ญ
ั ญาซือ้
ทรัพย์สนิ หรือจ้างทําของ หรือหลักฐานอืน่ ซึง่ แสดงว่าใกล้จะถึงกําหนดจ่ายเงินแล้วประกอบฎีกาด้วย
ซึง่ จะเป็ นภาพถ่ายหรือสําเนาซึง่ ผูเ้ บิกลงลายมือชือ่ รับรองก็ได้
ข้อ 50 การเบิกเงินเพือ่ จ่ายเป็ นค่าซือ้ ทรัพย์สนิ หรือจ้างทําของ ซึง่ เป็ นการซือ้ หรือจ้าง
โดยวิธตี กลงราคาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ ให้แสดงรายการทรัพย์สนิ
และจํานวนเงินเป็ นรายประเภทประกอบฎีกาขอเบิกเงิน
ข้อ 51 การเบิกเงินเพือ่ จ่ายเป็ นค่าซือ้ ทีด่ นิ ให้มสี ญ
ั ญาจะซือ้ จะขาย หรือสัญญาซือ้ ขาย
ประกอบฎีกาด้วย ซึง่ จะเป็ นภาพถ่ายหรือสําเนาซึง่ ผูเ้ บิกลงลายมือชือ่ รับรองก็ได้
ข้อ 52 การเบิกเงินในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ให้ทาํ การเบิกจ่ายได้ตามงบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิ และให้มหี ลักฐานแสดงว่าเงินจํานวนทีข่ อเบิกนี้ถกู ต้องตามวัตถุประสงค์และเป็ นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง่ หรือหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย
่
ข้อ 53 การเบิกเงินรายจ่ายงบกลางเป็ นค่าใช้จา่ ยอย่างใด ให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คําสังหรื
่ อหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย
่
ข้อ 54 การเบิกเงินในหมวดเงินอุดหนุนทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มิได้ดาํ เนินการเอง
และได้ตงั ้ งบประมาณเพือ่ การนัน้ ตามระเบียบไว้แล้ว ให้ดาํ เนินการได้ตามงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
ทัง้ นี้ การก่อให้เกิดหนี้และการเบิกเงิน ต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง่ หรือหนังสือสังการ
่
กระทรวงมหาดไทย
ข้อ 55 การเบิกเงินนอกงบประมาณให้เป็ นไปตามวิธกี ารทีก่ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
กําหนด
ข้อ 56 ค่าใช้จา่ ยทีเ่ ป็ นรายจ่ายประจําทีเ่ กิดขึน้ ในปีใด ให้เบิกจากงบประมาณรายจ่ายในปี
นัน้ ไปจ่าย
เงินทีเ่ บิกไปเพือ่ จ่ายให้ยมื ถ้าจําเป็ นต้องจ่ายติดต่อคาบเกีย่ วไปถึงปีงบประมาณใหม่ จะเบิก
ั บนั ไปจ่ายสําหรับระยะเวลาในปีใหม่กไ็ ด้ โดยให้ถอื ว่าเป็ นรายจ่ายของปีทเ่ี บิก
เงินล่วงหน้าจากปี ปจจุ
เงินงบประมาณ ดังต่อไปนี้
(1) ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการไม่เกินหกสิบวัน
(2) สําหรับปฏิบตั ริ าชการอื่น ๆ ไม่เกินสิบห้าวัน
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หมวด 5
ิ
การกันเงน
ข้อ 57 กรณีทอ่ี งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ก่อหนี้ผกู พันไว้ก่อนสิน้ ปี โดยสังซื
่ อ้ หรือ
สังจ้
่ าง หรือการเช่าทรัพย์สนิ ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชําระหนี้ผกู พันไม่ทนั สิน้ ปี ให้ผบู้ ริหาร
ท้องถิน่ อนุมตั ใิ ห้กนั เงินไว้เบิกในปีถดั ไปได้อกี ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิน่
ได้อกี ไม่เกินหกเดือน
ข้อ 58 ให้วางฎีกากันเงินตามแบบทีก่ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กําหนดก่อนวันสิน้ ปี
อย่างน้อยสามสิบวัน เว้นแต่มเี หตุผลสมควร ผูบ้ ริหารท้องถิน่ อาจพิจารณาอนุ มตั ใิ ห้ขยายเวลา
ยืน่ ขอกันเงินได้ไม่เกินวันทําการสุดท้ายของปี นนั ้
ข้อ 59 ในกรณีทม่ี รี ายจ่ายหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผกู พัน
แต่มคี วามจําเป็ นจะต้องใช้จา่ ยเงินนัน้ ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รายงานขออนุมตั ิ
กันเงินต่อสภาท้องถิน่ ได้อกี ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ยังมิได้ดาํ เนินการก่อหนี้ผกู พันตามเงือ่ นไขในวรรคหนึ่ง
ให้ขออนุ มตั ขิ ยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี ต่อสภาท้องถิน่ หรือกรณีมคี วามจําเป็ นต้อง
แก้ไขเปลีย่ นแปลงรายการดังกล่าวทีท่ าํ ให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลีย่ น หรือเปลีย่ นแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุ มตั เิ ปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี
ต่อสภาท้องถิน่ แล้วแต่กรณี
กรณีเมือ่ สิน้ สุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ดาํ เนินการ
หรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจํานวนนัน้ ตกเป็ นเงินสะสม
หมวด 6
การตรวจและการอนุมตั ิ ฎีกา
ข้อ 60 ให้หวั หน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน ทีไ่ ด้รบั มอบหมายเป็ นผูต้ รวจฎีกา
การตรวจฎีกาตามวรรคหนึ่ง เมือ่ ถูกต้องในสาระสําคัญต่อไปนี้แล้ว ให้เสนอผูม้ อี าํ นาจ
เพือ่ อนุ มตั ฎิ กี า
(1) มีลายมือชือ่ ของผูเ้ บิกเงินถูกต้องตามตัวอย่าง
(2) มีหนี้ผกู พัน หรือมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องจ่ายเงิน กับถึงกําหนดหรือใกล้จะถึงกําหนด
ทีจ่ ะต้องจ่ายเงิน
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(3) มีเงินงบประมาณเพียงพอ รายการถูกต้องตรงกับหมวดและประเภทในงบประมาณ
(4) มีเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้อง
ข้อ 61 ฎีกาหรือเอกสารประกอบฎีกาฉบับใดไม่ถกู ต้องในสาระสําคัญตามข้อ 60
ให้ผตู้ รวจฎีกาแจ้งให้ผเู้ บิกทราบ เพือ่ ดําเนินการแก้ไข ถ้าผูเ้ บิกไม่แก้ไขให้ถกู ต้องภายใน
สามวันทําการนับจากวันทีไ่ ด้รบั ทราบ ให้ผตู้ รวจฎีกาคืนฎีกา
ในกรณีทฎ่ี กี ามีขอ้ ผิดพลาดเล็กน้อย ซึง่ มิใช่สาระสําคัญหรือจํานวนเงินทีข่ อเบิก
ผูต้ รวจฎีกาจะแก้ไขให้ถกู ต้องแล้วแจ้งให้ผเู้ บิกทราบก็ได้
ข้อ 62 ฎีกาทีต่ รวจถูกต้องแล้วตามข้อ 60 ให้หวั หน้าหน่วยงานคลัง หรือเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายนําเสนอผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือผูท้ ผ่ี บู้ ริหารท้องถิน่ มอบหมายเป็ นผูอ้ นุ มตั ฎิ กี า
ข้อ 63 การอนุมตั ฎิ กี าจะกระทําได้เมือ่ สาระสําคัญถูกต้องตามทีก่ าํ หนดไว้ในข้อ 60
และผูต้ รวจฎีกาได้ลงลายมือชือ่ ตรวจฎีกานัน้ แล้ว
ในกรณีทผ่ี อู้ นุมตั มิ เี หตุผลสมควร จะอนุ มตั ฎิ กี าเป็ นเงินจํานวนตํ่ากว่าทีข่ อเบิกก็ได้
ข้อ 64 การอนุมตั ฎิ กี าเบิกเงินเพือ่ จ่ายเป็ นค่าซือ้ ทรัพย์สนิ หรือจ้างทําของ ในกรณีทไ่ี ม่ม ี
เหตุทกั ท้วง ให้ดาํ เนินการให้เสร็จภายในสามวันทําการนับถัดจากวันรับฎีกา ในกรณีทม่ี เี หตุ
ทักท้วงให้ดาํ เนินการให้เสร็จภายในสามวันทําการนับถัดจากวันทีผ่ เู้ บิกได้แก้ไขถูกต้องแล้ว
ข้อ 65 เมือ่ ผูม้ อี าํ นาจอนุมตั ใิ นฎีกาเบิกเงิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ บันทึกลงใน
สมุดเงินสดตามแบบทีก่ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กําหนด
ข้อ 66 เมือ่ หน่วยงานทีม่ งี บประมาณเฉพาะการ หรือหน่วยงานทีไ่ ด้แยกออกไปทําการ
รับจ่ายและเก็บรักษาเงิน ได้รบั แจ้งรายการหนี้ หรือทํารายการคํานวณเงินค่าจ้างแรงงานแล้ว
ให้จดั แยกประเภทการจ่ายส่งหน่วยงานคลังเพือ่ ตรวจสอบและนําเสนอผูม้ อี าํ นาจอนุมตั ฎิ กี า
ตามข้อ 62 เพือ่ ขออนุมตั จิ า่ ยเงินตามรายการนัน้ ๆ
หมวด 7
่ ิ
ข้อกําหนดในการจายเงน
่ ่1
สวนที
่ ิ
การจายเงน
ข้อ 67 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผกู พันได้แต่เฉพาะทีก่ ฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสังการที
่
ก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้
ข้อ 68 การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผูม้ สี ทิ ธิให้จ่ายเป็ นเช็ค กรณีจาํ เป็ นทีไ่ ม่อาจจ่ายเป็ น
เช็คได้ ให้จดั ทําใบถอนเงินฝากธนาคารเพือ่ ให้ธนาคารออกตั ๋วแลกเงินสังจ่
่ ายให้เจ้าหนี้หรือผูม้ สี ทิ ธิ
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การจ่ายเงินผ่านธนาคารให้เป็ นไปตามวิธกี ารทีก่ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กําหนด
ข้อ 69 การเขียนเช็คสังจ่
่ ายให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
(1) การจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ ในกรณีซอ้ื หรือเช่าทรัพย์สนิ หรือจ้างทําของให้ออกเช็คสังจ่
่ าย
ในนามของเจ้าหนี้ ขีดฆ่าคําว่า “หรือตามคําสัง”่ หรือ ”หรือผูถ้ อื ” ออกและขีดคร่อมด้วย
(2) การจ่ายเงินตามสิทธิทพ่ี งึ จะได้รบั ให้แก่เจ้าหนี้หรือผูม้ สี ทิ ธิรบั เงิน หากมีความจําเป็ น
ทีจ่ ะต้องสังจ่
่ าย เพือ่ ขอรับเงินสดมาจ่ายให้กระทําได้ในการจ่ายเงินทีม่ วี งเงินตํ่ากว่าสองพันบาท
โดยให้ออกเช็คสังจ่
่ ายในนามหัวหน้าหน่วยงานคลัง หรือกรณีทไ่ี ม่มหี วั หน้าหน่วยงานคลัง หรือ
มีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ แต่งตัง้ พนักงานส่วนท้องถิน่ ตัง้ แต่ระดับสาม
หรือเทียบเท่าขึน้ ไป และขีดฆ่าคําว่า “หรือตามคําสัง”่ หรือ ”หรือผูถ้ อื ” ออก ห้ามออกเช็คสัง่
จ่ายเงินสด
(3) หากเจ้าหนี้หรือผูม้ สี ทิ ธิรบั เงินไม่มารับเช็คภายในสิบห้าวันนับตัง้ แต่วนั สังจ่
่ าย
ให้ยกเลิกเช็คนัน้ หากมีการยกเลิกเช็คดังกล่าวเกินสามครัง้ ต้องรายงานเหตุผลให้ผบู้ ริหาร
ท้องถิน่ ทราบ
ข้อ 70 การเขียนหรือพิมพ์จาํ นวนเงินในเช็คทีเ่ ป็นตัวอักษรอย่าให้มชี อ่ งว่างทีจ่ ะเขียน
หรือพิมพ์จาํ นวนเงินเพิม่ เติมได้ และให้ขดี เส้นตรงหลังชือ่ สกุล ชือ่ บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วน จนชิดคํา
ว่า “หรือผูถ้ อื หรือ “หรือตามคําสัง”่ แล้วแต่กรณีโดยมิให้มกี ารเขียนหรือพิมพ์ชอ่ื บุคคลอืน่ เพิม่ เติม
ได้อกี
ข้อ 71 การจ่ายเงินทุกกรณี ถ้าผูจ้ า่ ยมีหน้าทีต่ ามกฎหมายทีจ่ ะต้องหักภาษีใด ๆ ไว้
ณ ทีจ่ า่ ย เพือ่ นําส่งส่วนราชการใด ให้ดาํ เนินการตามกฎหมายนัน้
ข้อ 72 เงินทีข่ อเบิกจากหน่วยงานคลังเพือ่ การใด ให้นําไปจ่ายได้เฉพาะเพือ่ การนัน้ เท่านัน้
จะนําไปจ่ายเพือ่ การอืน่ ไม่ได้
่ ่2
สวนที
่ ิ
หลักฐานการจายเงน
ข้อ 73 การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผูม้ สี ทิ ธิรบั เงินทุกรายการ จะต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้
เพือ่ ประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อ 74 หลักฐานการจ่ายเงินจะต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก การแก้ไขหลักฐานการจ่าย
ให้ขดี ฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่แล้วให้ผรู้ บั เงินลงลายมือชือ่ กํากับไว้ทกุ แห่ง
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ข้อ 75 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เก็บรักษาหลักฐานการจ่ายซึง่ สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินยังไม่ได้ตรวจสอบไว้ในทีป่ ลอดภัย อย่าให้ชาํ รุด สูญหาย หรือเสียหายได้ และเมือ่ ได้ตรวจสอบ
แล้วก็ให้เก็บอย่างเอกสารธรรมดา
ข้อ 76 ใบสําคัญคูจ่ า่ ยทีเ่ ป็ นใบเสร็จรับเงินซึง่ ผูร้ บั เงินออกให้ อย่างน้อยจะต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้
(1) ชือ่ สถานทีอ่ ยูห่ รือทีท่ าํ การของผูร้ บั เงิน
(2) วัน เดือน ปีทร่ี บั เงิน
(3) รายการแสดงการรับเงินและระบุวา่ เป็ นค่าอะไร
(4) จํานวนเงินทัง้ ตัวเลขและตัวอักษร
(5) ลายมือชือ่ พร้อมทัง้ มีตวั บรรจงชือ่ และชือ่ สกุลของผูร้ บั เงิน
ถ้าผูร้ บั เงินลงลายมือชือ่ ไม่ได้ ให้ใช้ลายพิมพ์น้ิวมือ ห้ามมิให้ใช้แกงไดหรือเครือ่ งหมายอื่น
ทํานองเช่นว่านัน้ แทนการลงลายมือชือ่
ข้อ 77 ให้ผจู้ า่ ยเงินลงลายมือชือ่ รับรองการจ่ายพร้อมทัง้ มีชอ่ื สกุลด้วยตัวบรรจงกํากับไว้
ในหลักฐานการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผูร้ บั เงินเพือ่ ประโยชน์ในการตรวจสอบ และกรณีทเ่ี ป็ น
ใบสําคัญคูจ่ า่ ยให้หวั หน้าหน่วยงานคลังลงลายมือชือ่ รับรองความถูกต้องกํากับไว้ดว้ ย
ในกรณีทใ่ี บสําคัญคูจ่ า่ ยเป็ นภาษาต่างประเทศ ให้มคี าํ แปลเป็ นภาษาไทยตามสาระสําคัญ
ในข้อ 76 ไว้ดว้ ย
ข้อ 78 การจ่ายเงิน ถ้าผูม้ สี ทิ ธิรบั เงินไม่สามารถรับเงินด้วยตนเองได้ จะมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื
เป็ นผูร้ บั แทน เมือ่ ได้รบั อนุ ญาตจากหัวหน้าหน่วยงานคลังแล้วก็ให้กระทําได้
แบบใบมอบฉันทะรับเงิน ให้เป็ นไปตามแบบทีก่ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กําหนด
ข้อ 79 การจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในต่างประเทศ ซึง่ กฎหมายหรือ
ประเพณีนิยมของประเทศนัน้ ๆ ไม่ตอ้ งออกใบเสร็จรับเงิน หรือออกใบเสร็จรับเงินไม่เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนดไว้ในข้อ 76 ให้ผจู้ า่ ยเงินทําใบรับรองการจ่ายเงินโดยระบุวา่ เป็ นการ
จ่ายเงินค่าอะไร เมือ่ วัน เดือน ปีใด จํานวนเท่าใด และให้ลงลายมือชือ่ รับรองการจ่ายไว้
เช่นเดียวกับทีก่ าํ หนดในข้อ 77 ในกรณีทม่ี หี ลักฐานการรับเงินเป็ นอย่างอื่นก็ให้แนบหลักฐานนัน้
ไปพร้อมกับใบรับรองเพือ่ ตรวจสอบด้วย
ข้อ 80 การจ่ายเงินรายใดซึง่ ตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูร้ บั ชําระเงินได้
ให้ผจู้ า่ ยเงินทําใบรับรองการจ่ายเงินได้ โดยให้บนั ทึกชีแ้ จงเหตุผลทีไ่ ม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินได้
เพือ่ ประกอบการพิจารณาด้วย
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ข้อ 81 การจ่ายเงินต่อไปนี้ให้ผจู้ า่ ยเงินทําใบรับรองการจ่ายเงินโดยไม่ตอ้ งทําบันทึกชีแ้ จง
เหตุผลตามข้อ 80
(1) การจ่ายเงินรายหนึ่ง ๆ เป็ นจํานวนไม่ถงึ สิบบาท
(2) การจ่ายเงินค่ารถ หรือเรือนังรั
่ บจ้าง
(3) การจ่ายเงินเป็ นค่าโดยสารรถไฟ รถยนต์ประจําทาง หรือเรือยนต์ประจําทาง
ข้อ 82 ในกรณีทใ่ี บสําคัญคูจ่ า่ ยสูญหาย ให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
(1) ถ้าใบสําคัญคูจ่ า่ ยเป็นใบเสร็จรับเงินสูญหาย ให้ใช้สาํ เนาใบเสร็จรับเงินซึง่ ผูร้ บั เงิน
รับรองแทนก็ได้
(2) ถ้าใบสําคัญคูจ่ า่ ยทีเ่ ป็ นใบเสร็จรับเงินสูญหาย หรือไม่อาจขอสําเนาใบเสร็จรับเงิน
ตาม (1) ได้ ให้ผจู้ า่ ยเงินทําใบรับรองการจ่ายเงิน โดยชีแ้ จงเหตุผลพฤติการณ์ทใ่ี บสําคัญคูจ่ า่ ย
สูญหายและไม่อาจขอสําเนาใบเสร็จรับเงินนัน้ ได้ พร้อมทัง้ คํารับรองว่ายังไม่เคยนําใบสําคัญคูจ่ า่ ย
มาเบิกจ่ายและหลักฐานการแจ้งความใบสําคัญคูจ่ า่ ยหายจากพนักงานเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี าํ นาจรับแจ้ง
ถ้าหากค้นพบภายหลังก็จะไม่นํามาเบิกจ่ายอีก เสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับ เมือ่ ได้รบั อนุมตั ิ
แล้วก็ให้ใช้ใบรับรองนัน้ เป็ นใบสําคัญคูจ่ า่ ยได้
ข้อ 83 ห้ามมิให้ผมู้ หี น้าทีจ่ า่ ยเงินเรียกใบสําคัญคูจ่ า่ ยหรือให้ผรู้ บั เงินลงลายมือชือ่ รับเงิน
ในหลักฐานการจ่ายเงิน โดยทีย่ งั มิได้มกี ารจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผูม้ สี ทิ ธิรบั เงิน
่ ่3
สวนที
่ ิ ม
การจายเงนยื
ข้อ 84 การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้แต่เฉพาะทีผ่ ยู้ มื ได้ทาํ สัญญาการยืมเงินตามแบบที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กําหนด และผูบ้ ริหารท้องถิน่ ได้อนุ มตั ใิ ห้จา่ ยเงินยืมตามสัญญา
การยืมแล้วเท่านัน้ โดยจะต้องเป็ นไปตามเงือ่ นไข ดังต่อไปนี้
(1) มีงบประมาณเพือ่ การนัน้ แล้ว
(2) ผูย้ มื ได้ทาํ สัญญาการยืมเงินและรับรองว่าจะปฏิบตั ติ ามระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสัง่
ทีไ่ ด้กาํ หนดไว้สาํ หรับเรือ่ งนัน้ และจะนําใบสําคัญคูจ่ า่ ยทีถ่ กู ต้องรวมทัง้ เงินเหลือจ่าย ส่งคืนตามที่
กําหนดในข้อ 86 ถ้าไม่สง่ ตามกําหนดก็จะชดใช้เงินหรือยินยอมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หักเงินเดือน ค่าจ้าง บําเหน็จบํานาญ หรือเงินอืน่ ใดอันจะพึงได้รบั จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ชดใช้เงินยืมนัน้
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กรณีทผ่ี ยู้ มื ไม่มเี งินใด ๆ อันจะพึงได้รบั จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีจ่ ะหักส่งใช้
เงินยืมได้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กําหนดให้ผยู้ มื หาหลักทรัพย์มาวางเป็ นประกัน หรือ
หาบุคคลทีม่ หี ลักฐานมาทําสัญญาคํ้าประกันไว้ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้วย
(3) ผูย้ มื แต่ละรายจะต้องไม่มเี งินยืมค้างชําระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และให้ยมื ได้
เฉพาะผูม้ หี น้าทีต่ อ้ งปฏิบตั งิ านนัน้ ๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และห้ามยืมแทนกัน
(4) กรณีครบกําหนดการส่งใช้เงินยืมแล้วผูย้ มื ยังไม่ชดใช้เงินยืม ให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ มีอาํ นาจ
สังการให้
่
ผคู้ า้ งชําระเงินยืมส่งใช้เงินยืมภายในกําหนดเวลาตามทีเ่ ห็นสมควร อย่างช้าไม่เกิน
สามสิบวัน ถ้าผูย้ มื ขัดขืนหรือหลีกเลีย่ งไม่ยอมชดใช้เงินยืมให้นําความใน (2) มาใช้บงั คับ แล้ว
รายงานให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ ทราบ
(5) ในกรณีทผ่ี บู้ ริหารท้องถิน่ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่
พ้นจากตําแหน่งไม่วา่ กรณีใด ๆ ให้หวั หน้าหน่วยงานคลังมีหน้าทีต่ รวจสอบทะเบียนเงินยืม
ของบุคคลดังกล่าว หากปรากฏว่ายังค้างชําระเงินยืมอยู่ ให้หวั หน้าหน่วยงานคลังเร่งรัดให้เสร็จสิน้
ในทันที ก่อนทีผ่ ยู้ มื จะพ้นจากตําแหน่งหน้าทีไ่ ป ในกรณีทผ่ี ยู้ มื ถึงแก่กรรมหรือไม่ยนิ ยอมชดใช้
เงินยืมให้นําความใน (2) มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
(6) การส่งเงินใช้ยมื ให้หวั หน้าหน่วยงานคลังปฏิบตั ิ ดังนี้
(ก) หมายเหตุจาํ นวนเงินและวัน เดือน ปี ทีส่ ง่ ใช้ในสัญญาการยืมเงิน
(ข) ต้องเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินนัน้ เป็ นเอกสารสําคัญในราชการ
(ค) ถ้ารับคืนเป็ นเงินสด ให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผยู้ มื ไว้เป็ นหลักฐาน
(ง) ให้บนั ทึกรายการส่งใช้เงินยืมในทะเบียนเงินยืมไว้ดว้ ย โดยให้ผยู้ มื ลงชือ่
ในทะเบียนเงินยืมสําหรับรายการทีส่ ง่ ใช้นนั ้
ข้อ 85 สัญญาการยืมเงิน สัญญาวางหลักทรัพย์ และสัญญาคํ้าประกัน ให้ใช้ตามแบบ
และวิธกี ารทีก่ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กําหนด
ข้อ 86 เงินทีย่ มื ไป ให้ผยู้ มื ส่งใบสําคัญและเงินทีเ่ หลือจ่าย (ถ้ามี) ภายในกําหนดระยะเวลา
ดังนี้
(1) กรณีเดินทางไปประจําต่างสํานักงานหรือกรณีเดินทางกลับภูมลิ าํ เนาเดิม ให้สง่ ต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีจ่ ่ายเงินให้ยมื โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนหรือธนาณัติ
แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับจากวันทีไ่ ด้รบั เงิน
(2) กรณีเดินทางไปราชการอื่น ให้สง่ ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูใ้ ห้ยมื ภายใน
สิบห้าวันนับจากวันกลับมาถึง
(3) การยืมเงินเพือ่ ปฏิบตั ริ าชการนอกจากตาม (1) หรือ (2) ให้สง่ ต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ผูใ้ ห้ยมื ภายในสามสิบวันนับจากวันทีไ่ ด้รบั เงิน
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ในกรณีทผ่ี ยู้ มื ได้สง่ ใบสําคัญคูจ่ า่ ยหักล้างเงินยืมแล้วมีเหตุตอ้ งทักท้วง ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ผูใ้ ห้ยมื แจ้งข้อทักท้วงให้ผยู้ มื ทราบโดยด่วน แล้วให้ผยู้ มื ปฏิบตั ติ ามคําทักท้วงภายใน
สิบห้าวัน นับจากวันทีไ่ ด้รบั คําทักท้วง หากผูย้ มื มิได้ดาํ เนินการตามคําทักท้วงและมิได้ชแ้ี จงเหตุผล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูใ้ ห้ยมื ทราบ ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดําเนินการตามเงือ่ นไข
ในสัญญาการยืมเงิน โดยถือว่าผูน้ นั ้ ยังมิได้สง่ ใช้เงินยืมเท่าจํานวนทีท่ กั ท้วงนัน้
หมวด 8
ิ
เงนสะสม
ข้อ 87 ทุกวันสิน้ ปีงบประมาณ เมือ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ปิดบัญชีรายรับ
รายจ่ายแล้ว ให้กนั ยอดเงินสะสมประจําปี ไว้รอ้ ยละยีส่ บิ ห้าของทุกปี เพือ่ เป็ นทุนสํารองเงินสะสม
โดยทีท่ ุนสํารองเงินสะสมนี้ให้เพิม่ ขึน้ ร้อยละยีส่ บิ ห้าของทุกปี
การจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมจะกระทําได้ต่อเมือ่ ยอดเงินสะสมในส่วนทีเ่ หลือมีไม่
เพียงพอต่อการบริหาร ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิน่ และขออนุ มตั ผิ วู้ า่ ราชการจังหวัด
ในกรณีทป่ี ี ใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินร้อยละยีส่ บิ ห้า
ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนนั ้ หากมีความจําเป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาจนํา
ยอดเงินส่วนทีเ่ กินไปใช้จา่ ยได้โดยได้รบั อนุ มตั จิ ากสภาท้องถิน่ ภายใต้เงือ่ นไขข้อ 89 (1)
ข้อ 88 กิจการใดทีม่ งี บประมาณรายจ่ายประจําปีอนุ ญาตให้จา่ ยได้แล้ว แต่ระยะสามเดือน
แรกของปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่สามารถจัดเก็บรายได้เพียงพอทีจ่ ะดําเนินการ
ตามงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาจนําเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้
กรณีทอ่ี งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุ นทีร่ ฐั บาลระบุ
วัตถุประสงค์ ให้ไปดําเนินการตามอํานาจหน้าทีย่ กเว้นงบลงทุน แต่ยงั มิได้รบั เงิน หากมีความ
จําเป็ นต้องใช้จา่ ยเงินก่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาจยืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้
เมื่อได้รบั เงินงบประมาณดังกล่าวแล้วให้บนั ทึกบัญชีสง่ ใช้เงินสะสมทีย่ มื ตามวิธกี ารทีก่ รมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ กําหนด
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใดมีกจิ การพาณิชย์ หากมีความจําเป็ นกิจการพาณิชย์
อาจขอยืมเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไปทดรองจ่ายเพือ่ บริหารกิจการก่อนได้
โดยขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิน่ และให้สง่ ชดใช้เงินยืมเงินสะสมเมือ่ สิน้ ปีงบประมาณ
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใด มีผรู้ บั บํานาญทีย่ า้ ยภูมลิ าํ เนาและประสงค์จะโอนการ
รับเงินบํานาญไปรับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประเภทเดียวกันในท้องทีท่ ย่ี า้ ยไปอยูใ่ หม่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาจยืมเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใหม่ทดรองจ่ายให้กบั
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ผูร้ บั บํานาญนัน้ ได้ โดยอํานาจของผูบ้ ริหารท้องถิน่ และเมือ่ ได้รบั เงินคืนให้บนั ทึกบัญชีสง่ ใช้เงิน
สะสมทีย่ มื ตามวิธกี ารทีก่ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กําหนด
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละสีส่ บิ
ของงบประมาณรายจ่ายเพือ่ การลงทุนของปี นนั ้ โดยได้รบั อนุ มตั จิ ากสภาท้องถิน่ ภายใต้เงือ่ นไข
ดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึง่ อยูใ่ นอํานาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ซึง่ เกีย่ วกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการทีเ่ ป็นการเพิม่ พูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ หรือกิจการทีจ่ ดั ทําเพือ่ บําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทัง้ นี้
ต้องเป็ นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือตามทีก่ ฎหมายกําหนด
(2) ได้สง่ เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว
(3) เมือ่ ได้รบั อนุมตั ใิ ห้จา่ ยขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องดําเนินการ
ก่อหนี้ผกู พันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิน้ ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี ถดั ไป หากไม่ดาํ เนินการ
ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนัน้ เป็ นอันพับไป
ข้อ 90 กรณีทง่ี บประมาณรายจ่ายประกาศใช้บงั คับแล้ว หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
มีงบประมาณไม่เพียงพอทีจ่ ะจ่าย หรือไม่ได้ตงั ้ งบประมาณเพือ่ การนัน้ ไว้ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ จ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รบั อนุ มตั จิ ากผูบ้ ริหารท้องถิน่ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) รับโอน เลือ่ นระดับ เลือ่ นขัน้ เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน่
(2) เบิกเงินให้พนักงานส่วนท้องถิน่ ตามสิทธิตลอดจนลูกจ้างมีสทิ ธิได้รบั เงินอื่นตาม
กฎหมาย ระเบียบ คําสัง่ หรือหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย
่
ในระหว่างปี งบประมาณ
(3) ค่าใช้จา่ ยตาม (1) และหรือ (2) ให้ถอื เป็ นรายจ่ายในปี นนั ้
ข้อ 91 ภายใต้บงั คับข้อ 89 ในกรณีฉุกเฉินทีม่ สี าธารณภัยเกิดขึน้ ให้ผบู้ ริหารท้องถิน่
อนุ มตั ใิ ห้จา่ ยขาดเงินสะสมได้ตามความจําเป็ นในขณะนัน้ โดยให้คาํ นึงถึงฐานะการเงิน การคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้
ข้อ 92 การวางฎีกาเบิกเงินสะสม ตามข้อ 89 และข้อ 90 ให้ดาํ เนินการวางฎีกาเบิกเงิน
สะสมได้เฉพาะตามจํานวนทีจ่ ะต้องจ่ายจริงและจะถึงกําหนดเวลาทีต่ อ้ งจ่ายเงินหรือวางฎีกาเบิก
เงินสะสมเป็นงวด ๆ ตามความจําเป็น
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ข้อ 93 ให้หน่วยงานคลังจัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามแบบทีก่ รมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ กําหนด และให้จงั หวัดโดยหัวหน้ากลุม่ งานการเงินบัญชีและการตรวจสอบจังหวัด เป็ น
เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบความถูกต้องอย่างน้อยหกเดือนต่อครัง้ พร้อมทัง้ รายงานให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัด
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้ทาํ การตรวจสอบ
หมวด 9
ิ
่
การถอนคืนเงนรายรั
บและการจําหนายหนี
้ สญ
ู
ข้อ 94 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั เงินรายรับและต่อมามีการขอคืนในลักษณะ
ของลาภมิควรได้ ดังนี้
(1) การรับชําระภาษีโดยไม่ถกู ต้อง
(2) ค่าขายเอกสารในกรณีทม่ี กี ารยกเลิกการประกวดราคาซือ้ หรือจ้าง และไม่มกี ารพิจารณา
การประกวดราคาใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ
(3) เงินทีไ่ ด้รบั ชดใช้ไว้เกินความรับผิดจากการละเมิด
ทัง้ นี้ ให้ขอคืนเงินภายในกําหนดอายุความ
ข้อ 95 การถอนคืนเงินรายรับตามข้อ 94 ให้ตรวจสอบและมีสาระสําคัญ ดังนี้
(1) เหตุผลความจําเป็ นในการถอนคืนเงินรายรับทีน่ ําส่งเป็ นเงินรายรับทีน่ ําส่งแล้ว
(2) หลักฐานเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องอื่น ๆ เช่น หลักฐานแสดงการยกเลิกการจัดซือ้ จัดจ้าง
คําขอคืนเงินค่าซือ้ เอกสาร หนังสือแจ้งให้รบั ผิดชดใช้จากการละเมิด เป็ นต้น
ข้อ 96 วิธปี ฏิบตั ใิ นการถอนคืนเงินรายรับ ให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
(1) ขอเงินคืนภายในปีงบประมาณทีร่ บั เงิน เมือ่ ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้จา่ ยคืนเงิน
รายรับดังกล่าว โดยต้องได้รบั อนุมตั จิ ากผูบ้ ริหารท้องถิน่
(2) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณทีร่ บั เงินรายรับเมือ่ ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากสภาท้องถิน่
ข้อ 97 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มิอาจจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้ทค่ี า้ งชําระเกินกว่า
สิบปี ขน้ึ ไป ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด และได้ดาํ เนินการแล้ว ดังนี้
(1) เร่งรัดติดตามให้มกี ารชําระหนี้แล้ว แต่ไม่สามารถจัดเก็บได้ เนื่องจากลูกหนี้กลายเป็ น
บุคคลล้มละลาย ยากจน ไม่มที รัพย์สนิ จะเรียกชําระหนี้ได้ หรือกฎหมายมิได้เปิ ดช่องให้กระทําได้
(2) กรณีทล่ี กู หนี้ตายหรือสาบสูญ ผูร้ บั พินยั กรรม หรือทายาทผูร้ บั มรดกต้องเป็ นบุคคล
ทีม่ ลี กั ษณะเช่นเดียวกับทีไ่ ด้ระบุไว้ใน (1)
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ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จําหน่ายหนี้สญ
ู จากบัญชีลกู หนี้โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากผูบ้ ริหารท้องถิน่ และได้รบั อนุมตั จิ ากสภาท้องถิน่
หลักเกณฑ์การจําหน่ายหนี้สญ
ู และวิธกี ารบันทึกบัญชีให้เป็ นไปตามทีป่ ลัดกระทรวง
มหาดไทยกําหนด
หมวด 10
ิ
การตรวจเงน
ข้อ 98 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดทําบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทัง้
สรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามทีก่ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กําหนด
ข้อ 99 ให้หวั หน้าหน่วยงานคลังทํารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็ น
รายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ นําเสนอผูบ้ ริหารท้องถิน่ เพือ่ ทราบในฐานะ
หัวหน้าผูบ้ งั คับบัญชา และส่งสําเนาให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัด สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล
ให้สง่ นายอําเภอ
ข้อ 100 ให้หวั หน้าหน่วยงานคลังจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กําหนด เพือ่ ส่งให้สาํ นักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าค
ตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั สิน้ ปี และส่งสําเนาให้ผวู้ ่าราชการจังหวัด สําหรับองค์การ
บริหารส่วนตําบลให้สง่ นายอําเภอ
ข้อ 101 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประกาศสําเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ
ตามข้อ 100 โดยเปิดเผยเพือ่ ให้ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเวลา
อันสมควร
ข้อ 102 ในการตรวจสอบบัญชีและหลักฐานการรับจ่ายเงิน ให้หวั หน้าหน่วยงานผูเ้ บิกหรือ
รับเงิน และหรือหัวหน้าหน่วยงานคลัง มีหน้าทีใ่ ห้คาํ ชีแ้ จงและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และหากได้รบั ข้อทักท้วงจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้หวั หน้าหน่วยงานผูเ้ บิกและหรือหัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบตั ติ ามคําทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน
สีส่ บิ ห้าวัน นับจากวันทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั แจ้งข้อทักท้วงนัน้
ข้อ 103 ในกรณีทอ่ี งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ชีแ้ จงข้อทักท้วงไปยังสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน แต่สาํ นักงานการตรวจเงินแผ่นดินยืนยันว่ายังไม่มเี หตุผลทีจ่ ะล้างข้อทักท้วง ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ชีแ้ จงเหตุผลและรายงานให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดวินิจฉัยภายในสิบห้าวันนับ
จากวันทีไ่ ด้รบั คํายืนยันจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดแจ้งผลการ
วินิจฉัยภายในสามสิบวันนับจากวันทีไ่ ด้รบั รายงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
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ในกรณีทอ่ี งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะต้องปฏิบตั ติ ามคําวินิจฉัยของผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ให้ปฏิบตั ใิ ห้เสร็จสิน้ ภายในสีส่ บิ ห้าวันนับจากวันทีไ่ ด้รบั ทราบผลการวินิจฉัย
ข้อ 104 ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด หรือปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญบัญชีทาํ การตรวจสอบบัญชีการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นการภายในได้
สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล ให้นายอําเภอดําเนินการดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน
หมวด 11
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 105 ให้หวั หน้าหน่วยงานคลังจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามทีก่ รมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ กําหนดเพือ่ นําเสนอผูบ้ ริหารท้องถิน่ และประกาศสําเนารายงานดังกล่าว
โดยเปิ ดเผยเพือ่ ให้ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทราบทุกสามเดือน
บทเฉพาะกาล
ข้อ 106 การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินใด ทีอ่ ยูใ่ นระหว่างดําเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันทีร่ ะเบียบกระทรวงมหาดไทย
ฉบับนี้ใช้บงั คับ ให้ดาํ เนินการต่อไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ทใ่ี ช้บงั คับอยูเ่ ดิม จนกว่าจะแล้วเสร็จ
ข้อ 107 บรรดาแบบพิมพ์และเอกสารใด ๆ ทีใ่ ช้ในการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การถอนเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตลอดจน
แบบบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ให้ใช้แบบเดิมไปพลางก่อน จนกว่ากรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ จะได้กาํ หนดให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ข้อ 108 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีบญ
ั ชีลกู หนี้เงินยืมเงินสะสมซึง่ ต้องตัง้
งบประมาณรายจ่ายชดใช้คงค้างตามบัญชี ให้ปรับปรุงบัญชีตามแบบทีก่ รมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ กําหนด และให้ตงั ้ เงินทุนสํารองเงินสะสมสําหรับปีแรกจากบัญชีเงินสะสมทีไ่ ด้ปรับปรุง
ยอดเงินสะสมเรียบร้อยแล้ว
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ข้อ 109 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรือหนังสือสังการที
่
อ่ อกตามความ
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2541 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ให้ใช้บงั คับต่อไปจนกว่าจะมีระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ คําสัง่ หรือหนังสือสังการที
่
อ่ อกตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่
(ลงชือ่ )
(…………………………….)
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
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