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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
**************
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น บริหารงานด้านการเงินเป็นแนวทางเดียวกัน
อาศั ยอานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญั ติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยจึ ง ออกระเบี ย บไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๓
ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มี
อานาจตีความวินิจฉัยปัญหา กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธปี ฏิบัติ เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ให้ขอทา
ความตกลงลับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอานาจตามวรรคสองให้ อธิบดีกรมส่งเสริม
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การปกครองท้องถิ่น หรือผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้
หมวด ๑
ข้อความทั่วไป
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
(๑) “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล รวมทั้งกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
(๒) “สภาท้องถิ่น,, หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล
และสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
(๓) “ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
(๔) “ผู้ ช่ วยผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่า รองนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัด รองนายกเทศมนตรี และรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
(๕) “ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ปลัดเทศบาล และปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(๖) “พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่น ” หมายความว่ า ข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตาบล
(๗) “หน่วยงาน” หมายความว่า สานัก กอง ส่วน ฝ่าย ตามโครงสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละรูปแบบ หรือหน่วยงานที่มีงบเฉพาะการ หรือหน่วยงานที่ได้แยกออกไป
ทาการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(๘) “ผู้เบิก” หมายความว่า หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณทั่วไปและงบประมาณ
เฉพาะการรวมทั้งเงินนอกงบประมาณด้วย
(๙) “หน่วยงานคลัง” หมายความว่า หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ตามระเบียบนี้
(๑๐) “หัวหน้าหน่วยงานคลัง ” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงาน ซึ่ งมีหน้า ที่
เกี่ยวกับ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน หรืองานเกี่ยวกับการเงินการ
บัญชี ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานที่มีงบเฉพาะการ
หรือหน่วยงานที่ได้แยกไปทาการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินต่างหากจากหน่วยงานคลัง
(๑๑) “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ที่มีหน้าที่รับจ่ายเงินและให้รวมถึงผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้มีหน้าที่รับจ่ายเงินด้วย
(๑๒) “ตูน้ ิรภัย” หมายความรวมถึง กาปั่นหรือตู้เหล็กหรือหีบเหล็กอันมั่นคง ซึ่ง
ใช้สาหรับเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑๓) “หีบห่อ” หมายความว่า หีบ หรือถุง หรือภาชนะอื่นใด ซึ่งใช้สาหรับบรรจุ
เงิน เพื่อฝาก เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยในลักษณะหีบห่อ หรือสาหรับบรรจุเงินเพื่อนาส่ง หรือนาฝาก
ส่วนราชการ หรือบรรจุเงินที่ขอเบิกคืนจากตู้นิรภัยของส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น
(๑๔) “อนุมัตฎิ ีกา” หมายความว่า อนุญาตให้จ่ายเงินจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(๑๔) “หลักฐานการจ่าย” หมายความว่า หลักฐานแสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่
ผู้รับหรือเจ้าหนี้ตามข้อผูกพันแล้ว
(๑๖) “ใบสาคัญคู่จ่าย” หมายความว่า หลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงิน
หลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ หลักฐานการนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับที่
ธนาคาร หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินหรือเจ้าหนี้ และให้รวมถึงใบนาส่งเงิน
ต่อหน่วยงานคลังด้วย
(๑๗) “เงินรายรับ” หมายความว่า เงินทั้งปวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดเก็บ หรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรม และเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลที่นาฝากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตลอดจนเงินอุดหนุนที่กระทรวงการคลังเป็นผู้จ่ายเงินแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑๘) “เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เว้นแต่เงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย และเงินทีร่ ัฐบาล
อุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยระบุวัตถุประสงค์
(๑๙) “รายงานสถานะการเงินประจาวัน” หมายความรวมถึง ยอดเงินรับและ
จ่ายในแต่ละวันรวมถึงยอดเงินที่ฝากธนาคาร
(๒๐) “เงินยืม” หมายความว่า เงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ หรือเงิน
อุดหนุนที่รัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่มิต้องจัดทาข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายให้แก่บุคคลใดยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติราชการอื่นใด
(๒๑) “แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด
(๒๒) “แผนการใช้จ่ายเงิน” หมายความว่า แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน
ของหน่วยงานผู้เบิกในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งหน่วยงานผู้เบิกได้ยื่นต่อหน่วยงานคลังทุก
ระยะสามเดือน
(๒๓) “ทุนสารองเงินสะสม” หมายความว่า ยอดเงินสะสมจานวนร้อยละสิบห้า
ของยอดเงินสะสมประจาทุกสิ้นปีงบประมาณ เพื่อรักษาเสถียรภาพการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒๔) “เงินสะสม” หมายความว่า เงินที่เหลือจ่ายจากเงินรายรับตามงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี และหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และให้หมายความรวมถึงเงินรายรับอื่นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไว้ภายในวันสิ้นปีงบประมาณหลังจากที่ได้หักทุนสารองเงินสะสม
ไว้แล้ว และรวมทั้งเงินสะสมปีก่อน ๆ ด้วย
(๒๔) “หนี้สญ
ู ” หมายความว่า หนี้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเจ้าหนี้
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