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 ข้อ ๔๙ การเบิกเงินเพ่ือจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาซื้อทรัพย์สิน หรือจ้างทําของให้มีสัญญาซื้อทรัพย์สิน
หรือจ้างทําของ หรือหลักฐานอ่ืนซึ่งแสดงว่าใกล้จะถึงกําหนดจ่ายเงินแล้วประกอบฎีกาด้วย ซึ่งจะเป็นภาพถ่าย
หรือสําเนาซึ่งผู้เบิกลงลายมือชื่อรับรองก็ได้ 
 ข้อ ๕๐ การเบิกเงินเพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทําของ ซึ่งเป็นการซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ ให้แสดงรายการทรัพย์สินและจํานวนเงินเป็นรายประเภท
ประกอบฎีกาขอเบิกเงิน 

 ข้อ ๕๑ การเบิกเงินเพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อที่ดิน ให้มีสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญาซื้อขายประกอบฎีกาด้วย 
ซึ่งจะเป็นภาพถ่ายหรือสําเนาซึ่งผู้เบิกลงลายมือชื่อรับรองก็ได้ 

 ข้อ ๕๒ การเบิกเงินในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ให้ทําการเบิกจ่ายได้ตามงบประมาณ             
ที่ได้รับอนุมัต ิและให้มีหลักฐานแสดงว่าเงินจํานวนที่ขอเบิกนี้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 

 ข้อ ๕๓ การเบิกเงินรายจ่ายงบกลางเป็นค่าใช้จ่ายอย่างใด ให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ
คําสัง่หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 

 ข้อ ๕๔ การเบิกเงินในหมวดเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้ดําเนินการเอง และได้ตั้ง
งบประมาณเพ่ือการนั้นตามระเบียบไว้แล้ว ให้ดําเนินการได้ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ การก่อให้เกิดหนี้    
และการเบิกเงินต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 

 ข้อ ๕๕ การเบิกเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามวิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด 

 ข้อ ๕๖ ค่าใช้จ่ายที่เป็นรายจ่ายประจําที่เกิดขึ้นในปีใด ให้เบิกจากงบประมาณรายจ่ายในปีนั้นไปจ่าย 

 เงินที่เบิกไปเพื่อจ่ายให้ยืม.ถ้าจําเป็นต้องจ่ายติดต่อคาบเกี่ยวไปถึงปีงบประมาณใหม่จะเบิกเงินล่วงหน้า
จากปีปัจจุบันไปจ่ายสําหรับระยะเวลาในปีใหม่ก็ได้ .โดยให้ถือว่าเป็นรายจ่ายของปีที่เบิกเงินงบประมาณ 
ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่เกินหกสิบวัน 

 (๒) สําหรับปฏิบัติราชการอ่ืน ๆ ไม่เกินสิบห้าวัน 

หมวด ๕ 

การกันเงิน 

 ข้อ ๕๗ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี  โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง                 
หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชําระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันไว้เบิก
ในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน 
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 ข้อ ๕๘ ให้วางฎีกากันเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดก่อวันสิ้นปีอย่างน้อย
สามสิบวัน เว้นแต่มีเหตุผลสมควร ผู้บริหารท้องถิ่นอาจพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลา ยื่นขอกันเงินได้ไม่เกินวัน
ทําการสุดท้ายของปีนั้น 
 ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก            
ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง  ให้ขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว .หากไม่ได้ดําเนินการหรือ                 
มีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจํานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 
 ข้อ ๕๙/๑  รายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหน่ง เงินเพ่ิมเงินประโยชน์         
ตอบแทนอ่ืน เงินช่วยเหลือและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน หากเบิกเงินไม่ทันสิ้นปีและมีความจําเป็นต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินได้ไม่เกินเก้าสิบวัน 

หมวด ๖ 
การตรวจและการอนุมัติฎีกา 

 
 ข้อ ๖๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงิน ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตรวจฎีกา 
 การตรวจฎีกาตามวรรคหนึ่ง เมื่อถูกต้องในสาระสําคัญต่อไปนี้แล้ว ให้เสนอผู้มีอํานาจเพ่ืออนุมัติฎีกา 
 (๑) มีลายมือชื่อของผู้เบิกเงินถูกต้องตามตัวอย่าง 
 (๒) มีหนี้ผูกพัน หรือมีความจําเป็นที่จะต้องจ่ายเงิน กับถึงกําหนดหรือใกล้จะถึงกําหนดที่จะต้องจ่ายเงิน 
 (๓) มีเงินงบประมาณเพียงพอ รายการถูกต้องตรงกับหมวดและประเภทในงบประมาณ 
 (๔) มีเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้อง 
 ข้อ ๖๑ ฎีกาหรือเอกสารประกอบฎีกาฉบับใดไม่ถูกต้องในสาระสําคัญตามข้อ ๖๐ ให้ผู้ตรวจฎีกาแจ้ง
ให้ผู้เบิกทราบ เพ่ือดําเนินการแก้ไข ถ้าผู้เบิกไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในสามวันทําการนับจากวันที่ได้รับทราบ                
ให้ผู้ตรวจฎีกาคืนฎีกา__ 
 ในกรณีที่ฎีกามีข้อผิดพลาดเล็กน้อย ซึ่งมิใช่สาระสําคัญหรือจํานวนเงินที่ขอเบิกผู้ตรวจฎีกาจะแก้ไขให้
ถูกต้องแล้วแจ้งให้ผู้เบิกทราบก็ได้ 
 ข้อ ๖๒ ฎีกาที่ตรวจถูกต้องแล้วตามข้อ ๖๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง หรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับ
มอบหมายนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายเป็นผู้อนุมัติฎีกา 
 ข้อ ๖๓ การอนุมัติฎีกาจะกระทําได้เมื่อสาระสําคัญถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๖๐ และผู้ตรวจฎีกา
ได้ลงลายมือชื่อตรวจฎีกานั้นแล้ว 
 ในกรณีที่ผู้อนุมัติมีเหตุผลสมควร จะอนุมัติฎีกาเป็นเงินจํานวนต่ํากว่าที่ขอเบิกก็ได้ 
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 ข้อ ๖๔ การอนุมัติฎีกาเบิกเงินเพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทําของ ในกรณีที่ไม่มีเหตุทักท้วง ให้
ดําเนินการให้เสร็จภายในสามวันทําการนับถัดจากวันรับฎีกา ในกรณีที่มีเหตุทักท้วงให้ดําเนินการให้เสร็จ
ภายในสามวันทําการนับถัดจากวันที่ผู้เบิกได้แก้ไขถูกต้องแล้ว 
 ข้อ ๖๕ เมื่อผู้มีอํานาจอนุมัติในฎีกาเบิกเงิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกลงในสมุดเงินสดตาม
แบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด 
 ข้อ ๖๖ เมื่อหน่วยงานที่มีงบประมาณเฉพาะการ หรือหน่วยงานที่ได้แยกออกไปทําการรับจ่าย                  
และเก็บรักษาเงิน ได้รับแจ้งรายการหนี้ หรือทํารายการคํานวณเงินค่าจ้างแรงงานแล้วให้จัดแยกประเภทการ
จ่ายส่งหน่วยงานคลังเพ่ือตรวจสอบและนําเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติฎีกาตามข้อ  ๖๒ เพ่ือขออนุมัติจ่ายเงิน             
ตามรายการนั้น ๆ 
 

หมวด ๗ 
ข้อกําหนดในการจ่ายเงิน 

 
ส่วนที่ ๑ 

การจ่ายเงิน 
 

 ข้อ ๖๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะที่กฎหมาย  ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้ 
 ข้อ ๖๘ การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิให้จ่ายเป็นเช็ค กรณีจําเป็นที่ไม่อาจจ่ายเป็นเช็คได้ ให้
จัดทําใบถอนเงินฝากธนาคารเพ่ือให้ธนาคารออกตั๋วแลกเงินสั่งจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ  การจ่ายเงินผ่าน
ธนาคารให้เป็นไปตามวิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด 
 ข้อ ๖๙ การเขียนเช็คสั่งจ่ายให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๑) การจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ ในกรณีซื้อ หรือเช่าทรัพย์สิน หรือจ้างทําของให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนาม                
ของเจ้าหนี้ ขีดฆ่าคําว่า “หรือตามคําสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออกและขีดคร่อมด้วย 
 (๒) การจ่ายเงินตามสิทธิที่พึงจะได้รับให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน หากมีความจําเป็นที่จะต้อง           
สั่งจ่าย เพ่ือขอรับเงินสดมาจ่ายให้กระทําได้ในการจ่ายเงินที่มีวงเงินต่ํากว่าสองพันบาทโดยให้ออกเช็คสั่งจ่าย  
ในนามหัวหน้าหน่วยงานคลัง .หรือกรณีที่ไม่มีหัวหน้าหน่วยงานคลัง .หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้                 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ระดับสาม .หรือเทียบเท่าขึ้นไป .และขีดฆ่าคําว่า                       
“หรือตามคําสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออก ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด 
 (๓) หากเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินไม่มารับเช็คภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันสั่งจ่ายให้ยกเลิกเช็คนั้น 
หากมีการยกเลิกเช็คดังกล่าวเกินสามครั้ง ต้องรายงานเหตุผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
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 ข้อ ๗๐ การเขียนหรือพิมพ์จํานวนเงินในเช็คท่ีเป็นตัวอักษรอย่าให้มีช่องว่างที่จะเขียนหรือพิมพ์จํานวน
เงินเพ่ิมเติมได้ และให้ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุล.ชื่อบริษัท.หรือห้างหุ้นส่วน.จนชิดคําว่า.“หรือผู้ถือ”.หรือ                    
“หรือตามคําสั่ง” แล้วแต่กรณีโดยมิให้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอ่ืนเพ่ิมเติมได้อีก 
 ข้อ.๗๑.การจ่ายเงินทุกกรณี .ถ้าผู้จ่ายมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องหักภาษีใด .ๆ.ไว้  ณ.ที่จ่าย           
เพ่ือนําส่งส่วนราชการใด ให้ดําเนินการตามกฎหมายนั้น 
 ข้อ ๗๒ เงินที่ขอเบิกจากหน่วยงานคลังเพ่ือการใด ให้นําไปจ่ายได้เฉพาะเพ่ือการนั้นเท่านั้น จะนําไป
จ่ายเพื่อการอ่ืนไม่ได้ 
 

ส่วนที่ ๒ 
หลักฐานการจ่ายเงิน 

 
 ข้อ ๗๓ การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินทุกรายการ จะต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ 
 ข้อ ๗๔ หลักฐานการจ่ายเงินจะต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก การแก้ไขหลักฐานการจ่ายให้ขีดฆ่าแล้ว
พิมพ์หรือเขียนใหม่แล้วให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกํากับไว้ทุกแห่ง 
 ข้อ ๗๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บรักษาหลักฐานการจ่ายซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินยัง
ไม่ได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้ชํารุด สูญหาย หรือเสียหายได้ และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บอย่าง
เอกสารธรรมดา 
 ข้อ ๗๖ ใบสําคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินออกให้ อย่างน้อยจะต้องมีรายการดังต่อไปนี้__ 
 (๑) ชื่อ สถานที่อยู่หรือที่ทําการของผู้รับเงิน 
 (๒) วัน เดือน ปีที่รับเงิน 
 (๓) รายการแสดงการรับเงินและระบุว่าเป็นค่าอะไร 
 (๔) จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
 (๕) ลายมือชื่อพร้อมทั้งมีตัวบรรจงชื่อและชื่อสกุลของผู้รับเงิน 
 ถ้าผู้รับเงินลงลายมือชื่อไม่ได้ ให้ใช้ลายพิมพ์นิ้วมือ ห้ามมิให้ใช้แกงไดหรือเครื่องหมายอ่ืนทํานองเช่นว่านั้น
แทนการลงลายมือชื่อ 
 ข้อ ๗๗ ให้ผู้จ่ายเงินลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายพร้อมทั้งมีชื่อสกุลด้วยตัวบรรจงกํากับไว้ในหลักฐาน
การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้รับเงินเพ่ือเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ และกรณีที่เป็นใบสําคัญคู่จ่ายให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องกํากับไว้ด้วย 
 ในกรณีท่ีใบสําคัญคู่จ่ายเป็นภาษาต่างประเทศ ให้มีคําแปลเป็นภาษาไทยตามสาระสําคัญในข้อ ๗๖  ไว้ด้วย 
 ข้อ ๗๘ การจ่ายเงิน ถ้าผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถรับเงินด้วยตนเองได้ จะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเป็นผู้รับแทน 
เมื่อได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานคลังแล้วก็ให้กระทําได้ 
 แบบใบมอบฉันทะรับเงิน ให้เป็นไปตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด 
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 ข้อ ๗๙ การจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศ ซึ่งกฎหมายหรือประเพณีนิยมของ
ประเทศนั้น ๆ ไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน หรือออกใบเสร็จรับเงินไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๗๖ 
ให้ผู้จ่ายเงินทําใบรับรองการจ่ายเงินโดยระบุว่าเป็นการจ่ายเงินค่าอะไร เมื่อวัน เดือน ปีใด จํานวนเท่าใด และ
ให้ลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายไว้เช่นเดียวกับที่กําหนดในข้อ ๗๗ ในกรณีที่มีหลักฐานการรับเงินเป็นอย่างอ่ืนก็
ให้แนบหลักฐานนั้นไปพร้อมกับใบรับรองเพ่ือตรวจสอบด้วย 
 ข้อ ๘๐ การจ่ายเงินรายใดซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับชําระเงินได้  ให้ผู้จ่ายเงิน
ทําใบรับรองการจ่ายเงินได้ โดยให้บันทึกชี้แจงเหตุผลที่ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินได้เพ่ือประกอบการพิจารณา
ด้วย 
 ข้อ ๘๑ การจ่ายเงินต่อไปนี้ให้ผู้จ่ายเงินทําใบรับรองการจ่ายเงินโดยไม่ต้องทําบันทึกชี้แจงเหตุผล               
ตามข้อ ๘๐ 
 (๑) การจ่ายเงินรายหนึ่ง ๆ เป็นจํานวนไม่ถึงสิบบาท 
 (๒) การจ่ายเงินค่ารถ หรือเรือนั่งรับจ้าง 
 (๓) การจ่ายเงินเป็นค่าโดยสารรถไฟ รถยนต์ประจําทาง หรือเรือยนต์ประจําทาง 
 ข้อ ๘๒ ในกรณีที่ใบสําคัญคู่จ่ายสูญหาย ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 (๑) ถ้าใบสําคัญคู่จ่ายเป็นใบเสร็จรับเงินสูญหาย ให้ใช้สําเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงิน รับรองแทนก็ได้ 
 (๒) ถ้าใบสําคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินสูญหาย หรือไม่อาจขอสําเนาใบเสร็จรับเงินตาม (๑) ได้                  
ให้ผู้จ่ายเงินทําใบรับรองการจ่ายเงิน โดยชี้แจงเหตุผลพฤติการณ์ที่ใบสําคัญคู่จ่ายสูญหายและไม่อาจขอสําเนา
ใบเสร็จรับเงินนั้นได้ พร้อมทั้งคํารับรองว่ายังไม่เคยนําใบสําคัญคู่จ่ายมาเบิกจ่ายและหลักฐานการแจ้งความ
ใบสําคัญคู่จ่ายหายจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจรับแจ้งถ้าหากค้นพบภายหลังก็จะไม่นํามาเบิกจ่ายอีก  
เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วก็ให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นใบสําคัญคู่จ่ายได้ 
 ข้อ ๘๓ ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินเรียกใบสําคัญคู่จ่ายหรือให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐาน
การจ่ายเงิน โดยที่ยังมิได้มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน 
 

ส่วนที่ ๓ 
การจ่ายเงินยืม 

 
 ข้อ ๘๔ การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้แต่เฉพาะที่ผู้ยืมได้ทําสัญญาการยืมเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกําหนด และผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมแล้วเท่านั้น โดยจะต้อง
เป็นไปตามเง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีงบประมาณเพ่ือการนั้นแล้ว 
 (๒) ผู้ยืมได้ทําสัญญาการยืมเงินและรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งที่ได้กําหนดไว้
สําหรับเรื่องนั้น และจะนําใบสําคัญคู่จ่ายที่ถูกต้องรวมทั้งเงินเหลือจ่าย ส่งคืนตามที่กําหนดในข้อ ๘๖ ถ้าไม่ส่ง
ตามกําหนดก็จะชดใช้เงินหรือยินยอมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหักเงินเดือน ค่าจ่าง บําเหน็จบํานาญ หรือ
เงินอ่ืนใดอันจะพึงได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชดใช้เงินยืมนั้น 
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 กรณีที่ผู้ยืมไม่มีเงินใด .ๆ.อันจะพึงได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะหักส่งใช้เงินยืมได้                
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดให้ผู้ยืมหาหลักทรัพย์มาวางเป็นประกัน  หรือหาบุคคลที่มีหลักฐานมาทํา
สัญญาค้ําประกันไว้ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
 (๓) ผู้ยืมแต่ละรายจะต้องไม่มีเงินยืมค้างชําระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และให้ยืมได้เฉพาะผู้มี
หน้าที่ต้องปฏิบัติงานนั้น ๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และห้ามยืมแทนกัน 
 (๔) กรณีครบกําหนดการส่งใช้เงินยืมแล้วผู้ยืมยังไม่ชดใช้เงินยืม ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจสั่งการให้
ผู้ค้างชําระเงินยืมส่งใช้เงินยืมภายในกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร อย่างช้าไม่เกินสามสิบวัน ถ้าผู้ยืมขัดขืนหรือ
หลีกเลี่ยงไม่ยอมชดใช้เงินยืมให้นําความใน (๒) มาใช้บังคับ แล้วรายงานให้บริหารท้องถิ่นทราบ 
 (๕) ในกรณีที่ผู้ยืมจะต้องพ้นจากตําแหน่งหรือพ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังมีหน้าที่ตรวจสอบทะเบียนเงินยืมของบุคคลดังกล่าวหากปรากฏว่า        
ยังค้างชําระเงินยืมอยู่ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังเร่งรัดให้เสร็จสิ้นในทันทีก่อนที่ผู้ยืมจะต้องพ้นจากตําแหน่ง
หน้าที่ไปหรือพ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไป ในกรณีที่ผู้ยืมถึงแก่กรรมหรือไม่
ยินยอมชดใช้เงินยืมให้นําความใน (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 (๖) การส่งเงินใช้ยืมให้หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติ ดังนี้ 
  (ก) หมายเหตุจํานวนเงินและวัน เดือน ปี ที่ส่งใช้ในสัญญาการยืมเงิน 
  (ข) ต้องเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินนั้นเป็นเอกสารสําคัญในราชการ 
  (ค) ถ้ารับคืนเป็นเงินสด ให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน 
  (ง) ให้บันทึกรายการส่งใช้เงินยืมในทะเบียนเงินยืมไว้ด้วย โดยให้ผู้ยืมลงชื่อในทะเบียนเงินยืม
สําหรับรายการที่ส่งใช้นั้น 
 ข้อ ๘๕ สัญญาการยืมเงิน สัญญาวางหลักทรัพย์ และสัญญาค้ําประกัน ให้ใช้ตามแบบและวิธีการที่ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด 
 ข้อ ๘๖ เงินที่ยืมไป ให้ผู้ยืมส่งใบสําคัญและเงินที่เหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายในกําหนดระยะเวลา ดังนี้ 
 (๑) กรณีเดินทางไปประจําต่างสํานักงานหรือกรณีเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ให้ส่งต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จ่ายเงินให้ยืม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือธนาณัติ แล้วแต่กรณีภายในสามสิบวันนับจาก
วันที่ได้รับเงิน 
 (๒) กรณีเดินทางไปราชการอ่ืน ให้ส่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืมภายในสิบห้าวันนับจาก            
วันกลับมาถึง 
 (๓) การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการนอกจากตาม (๑) หรือ (๒) ให้ส่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ผู้ให้ยืมภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับเงิน 
 ในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่งใบสําคัญคู่จ่ายหักล้างเงินยืมแล้วมีเหตุต้องทักท้วง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
ผู้ให้ยืมแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามคําทักท้วงภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ได้
รับคําทักท้วง หากผู้ยืมมิได้ดําเนินการตามคําทักท้วงและมิได้ชี้แจงเหตุผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืมทราบ 
ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน  โดยถือว่าผู้นั้นยังมิได้ส่งใช้เงินยืม
เท่าจํานวนที่ทักท้วงนั้น 
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หมวด ๘ 
เงินสะสม 

 
 ข้อ ๘๗ ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว              
ให้กันยอดเงินสะสมประจําปีไว้ร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนสํารองเงินสะสมโดยที่ทุนสํารองเงินสะสมนี้
ให้เพ่ิมข้ึนร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี 
 การจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมจะกระทําได้ต่อเมื่อยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือมีไม่เพียงพอ                   
ต่อการบริหาร ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ในกรณีที่ปีใด.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินร้อยละยี่สิบห้าของ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น หากมีความจําเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนํายอดเงินส่วนที่เกินไปใช้
จ่ายได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙ (๑) 
 ข้อ ๘๘ กิจการใดที่มีงบประมาณรายจ่ายประจําปีอนุญาตให้จ่ายได้แล้ว แต่ระยะสามเดือนแรกของ
ปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจัดเก็บรายได้เพียงพอที่จะดําเนินการตามงบประมาณ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนําเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้ 
 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุวัตถุประสงค์ให้ไป
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ยกเว้นงบลงทุน แต่ยังมิได้รับเงิน หากมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินก่อน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้เม่ือได้รับเงินงบประมาณดังกล่าวแล้วให้บันทึก
บัญชีส่งใช้เงินสะสมที่ยืมตามวิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด 
 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีกิจการพาณิชย์ หากมีความจําเป็นกิจการพาณิชย์อาจขอยืมเงิน
สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปทดรองจ่ายเพ่ือบริหารกิจการก่อนได้โดยขอความเห็นชอบจาก            
สภาท้องถิ่นและให้ส่งชดใช้เงินยืมเงินสะสมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีผู้รับบํานาญที่ย้ายภูมิลําเนาและประสงค์จะโอนการรับเงินบํานาญ
ไปรับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกันในท้องที่ที่ย้ายไปอยู่ใหม่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
ยืมเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ทดรองจ่ายให้กับผู้รับบํานาญนั้นได้ โดยอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
และเม่ือได้รับเงินคืนให้บันทึกบัญชีส่งใช้เงินสะสมที่ยืมตามวิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด 
 ข้อ ๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้าน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่
จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
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 (๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 ทั้งนี ้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจําและกรณี
ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 
 ข้อ ๙๐  กรณีที่งบประมาณรายจ่ายประกาศใช้บังคับแล้ว มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจ่ายหรือไม่ได้
ตั้งงบประมาณเพ่ือการนั้นไว้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร
ท้องถิ่นในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) รับโอน เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 (๒) เบิกเงินให้ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น 
เลขานุการสภาท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตลอดจนลูกจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับเงินอ่ืนตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ในระหว่างปีงบประมาณ 
 (๓) ค่าใช้จ่ายตาม (๑) และหรือ (๒) ให้ถือเป็นรายจ่ายในปีงบประมาณนั้น 
 ข้อ ๙๑ ภายใต้บังคับข้อ ๘๙ ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ                        
ให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ตามความจําเป็นในขณะนั้น โดยให้คํานึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น 
 ข้อ ๙๒ การวางฎีกาเบิกเงินสะสม ตามข้อ ๘๙ และข้อ ๙๐ ให้ดําเนินการวางฎีกาเบิกเงินสะสมได้
เฉพาะตามจํานวนที่จะต้องจ่ายจริงและจะถึงกําหนดเวลาที่ต้องจ่ายเงินหรือวางฎีกาเบิกเงินสะสมเป็นงวด ๆ 
ตามความจําเป็น 
 ข้อ ๙๓  ให้หน่วยงานคลังจัดทํารายงานเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม
และกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดส่งให้สํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี 
 

หมวด ๙ 
การถอนคืนเงินรายรับและการจําหน่ายหนี้สูญ 

 
 ข้อ ๙๔  กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายรับและต่อมามีการขอคืนในลักษณะของ              
ลาภมิควรได้ภายในกําหนดอายุความ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอนคืนเงินรายรับโดยถือปฏิบัติตามข้อ 
๙๕  และข้อ ๙๖ 
 ข้อ ๙๕ การถอนคืนเงินรายรับตามข้อ ๙๔ ให้ตรวจสอบและมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 (๑) เหตุผลความจําเป็นในการถอนคืนเงินรายรับที่นําส่งเป็นเงินรายรับที่นําส่งแล้ว 
 (๒) หลักฐานเอกสารที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ เช่น หลักฐานแสดงการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง คําขอคืนเงินค่า
ซื้อเอกสาร หนังสือแจ้งให้รับผิดชดใช้จากการละเมิด เป็นต้น 
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 ข้อ ๙๖ วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 (๑) ขอเงินคืนภายในปีงบประมาณที่รับเงิน เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้จ่ายคืนเงินรายรับ
ดังกล่าว โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 (๒) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
 ข้อ ๙๗ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิอาจจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างชําระเกินกว่าสิบปีขึ้นไป 
ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด และได้ดําเนินการแล้ว ดังนี้ 
 (๑) เร่งรัดติดตามให้มีการชําระหนี้แล้ว แต่ไม่สามารถจัดเก็บได้ เนื่องจากลูกหนี้กลายเป็นบุคคล
ล้มละลาย ยากจน ไม่มีทรัพย์สินจะเรียกชําระหนี้ได้ หรือกฎหมายมิได้เปิดช่องให้กระทําได้ 
 (๒) กรณีที่ลูกหนี้ตายหรือสาบสูญ ผู้รับพินัยกรรม หรือทายาทผู้รับมรดกต้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะ
เช่นเดียวกับท่ีได้ระบุไว้ใน (๑) 
 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจําหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น และได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
 หลักเกณฑ์การจําหน่ายหนี้สูญ และวิธีการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 

หมวด ๑๐ 
การตรวจเงิน 

 
 ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรรพบัญชีหรือ
ทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด 
 การจัดทําบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหมวด ๑๑ 
 ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทํารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน               
เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา 
และส่งสําเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งนายอําเภอ 
 ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน และงบอ่ืน ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกําหนด เพ่ือส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปี และส่งสําเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งนายอําเภอ 
 ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสําเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ตามข้อ ๑๐๐ 
โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร 
 ข้อ ๑๐๑/๑๑๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานรายไตรมาสตามที่               
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดเพ่ือนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส  
และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว 
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 ข้อ ๑๐๒ ในการตรวจสอบบัญชีและหลักฐานการรับจ่ายเงิน ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือรับเงิน 
และหรือหัวหน้าหน่วยงานคลัง .มีหน้าที่ให้คําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสํานักงาน             
การตรวจเงินแผ่นดิน และหากได้รับข้อทักท้วงจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
และหรือหัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามคําทักท้วงโดยเร็ว  อย่างช้าไม่เกินสี่สิบห้าวันนับจากวันที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งข้อทักท้วงนั้น 
 ข้อ ๑๐๓ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชี้แจงข้อทักท้วงไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
แต่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ได้รับคํายืนยันจากสํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งผลการวินิจฉัยภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับรายงาน              
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ปฏิบัติ            
ให้เสร็จสิ้นภายในสี่สิบห้าวันนับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย 
 ข้อ ๑๐๔  ให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบการจัดทําบัญชีและรายงาน
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง พร้อมทั้งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทําการตรวจสอบแล้วเสร็จ 
 ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือปลัดกระทรวงมหาดไทย 
อาจให้ผู้เชี่ยวชาญบัญชีทําการตรวจสอบบัญชีการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการภายในได้    
สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล ให้นายอําเภอดําเนินการดังกล่าวได้เช่นกัน 
 

หมวด ๑๑ 
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) 
 

 ข้อ ๑๐๕  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบ
การทํางาน ๔ ระบบ ดังนี้ 
 (๑) ระบบงบประมาณ ประกอบด้วยการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
การโอน และการแก้ไข เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรวมทั้งการควบคุมงบประมาณและรายงานยอด
งบประมาณคงเหลือ 
 (๒) ระบบรายรับ ประกอบด้วยการรับเงินทุกประเภท รวมทั้งการออกใบเสร็จรับเงินและหลักฐาน             
การรบัเงิน รายงานและทะเบียนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (๓) ระบบรายจ่าย ประกอบด้วยการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งการจัดทําฎีการายงาน
และทะเบียนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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 (๔) ระบบบัญชี ประกอบด้วยการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทํารายงานการเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ข้อ ๑๐๕/๑  ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวางระบบ กําหนดวิธีปฏิบัติงานการบริหารพัฒนาระบบ 
การส่งเสริมและกํากับดูแลการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ข้อ ๑๐๕/๒  ให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ส่งเสริมและสนับสนุน รวมทั้งกํากับดูแล
การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริม               
การปกครองท้องถิ่นกําหนด 

บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ ๑๐๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินใด 
ที่อยู่ในระหว่างดําเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการ
ต่อไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่เดิม จนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 ข้อ ๑๐๗ บรรดาแบบพิมพ์และเอกสารใด ๆ ที่ใช้ในการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การถอนเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนแบบบัญชีและทะเบียนต่าง  ๆ           
ให้ใช้แบบเดิมไปพลางก่อน จนกว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้กําหนดให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 ข้อ ๑๐๘ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบัญชีลูกหนี้เงินยืมสะสมซึ่งต้องตั้งงบประมาณรายจ่าย
ชดใช้คงค้างตามบัญชี ให้ปรับปรุงบัญชีตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด และให้ตั้งเงินทุนสํารอง
เงินสะสมสําหรับปีแรกจากบัญชีเงินสะสมที่ได้ปรับปรุงยอดเงินสะสมเรียบร้อยแล้ว 
 ข้อ ๑๐๙ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่ออกตามความในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้ใช้
บังคับต่อไปจนกว่าจะมีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่ออกตามระเบียบนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประชา มาลีนนท์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘๒๕ 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๑๗ การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดําเนินการตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการไปก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการ
ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบนี้ 
 ข้อ ๑๘ ในวาระเริ่มแรก หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดยังไม่พร้อมจะปฏิบัติ ตามหมวด ๑๑ 
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting 
System : e - LAAS) ตามระเบียบนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการเดิมต่อไปได ้แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 
 ข้อ ๑๙ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการ ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้                
มีผลใช้บังคับ ให้ใช้ต่อไปโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
----------------------------------- 

   
 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน              
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 เพ่ือให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินของคลังการเก็บรักษาเงินและการนําเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. 2551 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 5และมาตรา 88 
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (16) (17) (19) (20) (21) และ (23) ของ ข้อ 5 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 (16) “ใบสําคัญคู่จ่าย” หมายความว่า หลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หลักฐานของธนาคาร
แสดงการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ หลักฐานการนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับที่ธนาคาร หรือหลักฐานอ่ืนใดที่แสดง
การจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินหรือเจ้าหนี้ และให้รวมถึงใบนําส่งเงินต่อหน่วยงานคลังด้วย 
 (17) “เงินรายรับ” หมายความว่า เงินทั้งปวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็น
กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรม และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่นําฝากบัญชีเงินฝาก
กระทรวงการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเงินอุดหนุนที่กระทรวงการคลังเป็นผู้จ่ายเงินแทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (19) “รายงานสถานะการเงินประจําวัน” หมายความรวมถึง ยอดเงินรับและจ่ายในแต่ละวัน 
รวมถึงยอดเงินที่ฝากธนาคาร 
 (20) “เงินยืม” หมายความว่า เงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ หรือเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่มิต้องจัดทําข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายให้แก่บุคคลใดยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติราชการ
อื่นใด 
 (21) “แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตามที่กฎหมายกําหนด 
 (23) “ทุนสํารองเงินสะสม” หมายความว่า ยอดเงินสะสมจํานวนร้อยละสิบห้าของยอดเงิน
สะสมประจําทุกสิ้นปีงบประมาณ เพื่อรักษาเสถียรภาพการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ป็น (28) และ (29) ในข้อ 5 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 (28) “เวลาปิดบัญชี” หมายความว่า เวลาปิดบัญชีรับจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ ให้นําเวลาปิดบัญชีรับจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางมาใช้โดยอนุโลม 
 (29) “ระบบ” หมายความว่า ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) 
 ข้อ 5 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ 9/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน                
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 
 “ข้อ 9/1 การรับเงินรายรับดังต่อไปนี้ ให้ใช้หลักฐานการรับโอนเงิน หรือการนําฝาก หรือ
รายงานการจ่ายเงินแทนของกระทรวงการคลัง แทนใบเสร็จรับเงิน 
 (1) รายได้ที่รัฐจัดสรร หรืออุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
 (3) เงินที่กระทรวงการคลังจ่ายแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ 10 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 10 ให้หน่วยงานคลังบันทึกรายการรับเงินในระบบภายในวันที่ได้รับเงิน .หรือได้รับ
หลักฐานตามข้อ 9/1 โดยแสดงให้ทราบว่าได้รับเงินตามใบเสร็จรับเงิน ฎีกา หรือเอกสารอื่น เล่มใด
เลขที่ใด จํานวนเท่าใด หรือตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด 
 ในกรณีที่มีการรับเงินภายหลังกําหนดเวลาปิดบัญชีสําหรับวันนั้นแล้ว ให้บันทึกการรับเงิน ในวัน
นั้นและเก็บเงินสดในตู้นิรภัย 
 เงินประเภทใดมีใบเสร็จรับเงินวันหนึ่ง ๆ หลายฉบับ จะรวมรับเงินประเภทนั้นตามสําเนา
ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับมาบันทึกในบัญชีรายการเดียวก็ได้ โดยแสดงให้ทราบว่าเป็นเงินรับตาม
ใบเสร็จรับเงินเลขที่ใด ถึงเลขที่ใด จํานวนเงินรวมทั้งสิ้นเท่าใด ไว้ด้านหลังสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับ
สุดท้าย” 
 ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 12 ให้หน่วยงานคลังจัดให้มีการตรวจสอบจํานวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและนําส่งกับ
หลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบ เมื่อได้ตรวจสอบว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ผู้ตรวจแสดงยอด
รวมเงินรับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ได้รับในวันนั้นไว้ในสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายและลง
ลายมือชื่อกํากับไว้ด้วย 
 กรณีที่เป็นการรับเงินตามข้อ 9/1 ให้ดําเนินการเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง” 
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 ข้อ 8 ให้ยกเลิกความในข้อ 19 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 19 ให้หน่วยงานคลังเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้ที่มีอํานาจตรวจสอบยังมิได้
ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญหายหรือเสียหายได้ และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่าง
เอกสารธรรมดา” 
 ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในส่วนที่ 1 ตู้นิรภัยเก็บเงิน ของหมวด 3 การเก็บรักษาเงินของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ส่วนที ่1 
สถานทีเ่ก็บรักษา” 

 ข้อ 10 ให้ยกเลิกความในข้อ 20 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 20 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บรักษาเงินที่จัดเก็บหรือได้รับไว้ในตู้นิรภัยซึ่งตั้งอยู่ใน
ที่ปลอดภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ตู้นิรภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดหรือตั้งไว้ในห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก หรือกรณีไม่มี
ห้องมั่นคงหรือกรงเหล็กให้ติดหรือตั้งไว้ในที่มั่นคง และปลอดภัยภายในสํานักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น 
 หากมีจํานวนเงินสดที่เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยตามวรรคหนึ่ง ให้นําฝากธนาคารทั้งจํานวนในวันทํา
การถัดไป กรณีเทศบาลตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลที่มีพ้ืนที่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวกไม่
สามารถนําฝากธนาคารได้เป็นประจําทุกวันให้เก็บรักษาเงินสดในตู้นิรภัยได้ และให้นําเงินสดดังกล่าว
ฝากธนาคารในวันทําการสุดท้ายของสัปดาห์__ 
 กรณีที่มีความจําเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บหรือรับชําระเงินนอกที่ตั้งสํานักงานปกติให้
ผู้บริหารท้องถิ่นกําหนดวิธีการรับเงินและเก็บรักษาเงินให้รัดกุมและเหมาะสม เมื่อเดินทางกลับถึง
สํานักงานให้รีบนําฝากทันที” 
 ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 22 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไว้ ณ สํานักงานอย่างน้อย              
สามคนในจํานวนนี้ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นกรรมการโดยตําแหน่งหนึ่งคน และกรรมการเก็บรักษา
เงินอื่นอีกอย่างน้อยสองคน 
 การแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้
คํานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ เว้นแต่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ครบจํานวน
ที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ ให้แต่งตั้งผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการให้ครบจํานวนก็ได้” 
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 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
 “ข้อ 30 เมื่อนําเงินเข้าเก็บรักษาในตู้นิรภัยเรียบร้อยแล้ว ให้กรรมการเก็บรักษาเงินใส่กุญแจ             
ตู้นิรภัยให้เรียบร้อยและลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงินแต่ละคนบนกระดาษปิดทับ  หรือประจํา     
ตราครั่ง หรือดินเหนียวไว้บนเชือกผูกมัดตู้นิรภัยในลักษณะที่แผ่นกระดาษปิดทับ หรือประจําตราครั่ง
หรือดินเหนียว จะต้องถูกทําลายเมื่อมีการเปิดตู้นิรภัย 
 ในกรณีที่ตู้นิรภัยตั้งอยู่ในหอ้งมั่นคง หรือกรงเหล็ก การลงลายมือชื่อบนแผ่นกระดาษปดิทับ หรือ
ประจําตราครั่ง หรือดินเหนียว ของกรรมการเก็บรักษาเงิน จะกระทําที่ประตูห้องมั่นคง หรือกรงเหล็ก
แต่เพียงแห่งเดียวก็ได้” 
 ข้อ 13 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 35 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย                 
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 35 การรับส่งเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเงินสดหรือสถานที่ที่จะรับส่ง                
อยู่ห่างไกล หรือกรณีอื่นใดซึ่งเห็นว่าไม่ปลอดภัยแก่เงินที่รับส่ง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งพนักงาน               
ส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยสองคน เป็นกรรมการรับผิดชอบร่วมกันควบคุมการรับส่งเงินและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ 
ตํารวจควบคุมรักษาความปลอดภัยด้วยก็ได้” 
 ข้อ 14 ให้ยกเลิกความในข้อ 37 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 37 การถอนเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่ได้แยกไปทํา
การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเงื่อนไขการสั่งจ่ายต่อธนาคารโดยให้ผู้มี
อํานาจลงนามสั่งจ่ายเงินร่วมกันอย่างน้อยสามคน ในจํานวนนี้ให้มีผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามสั่งจ่ายด้วยทุกครั้ง และให้ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือผู้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าหัวหน้าหน่วยงานอีกหนึ่งคน และให้มอบหมายผู้ดํารงตําแหน่งไม่
ต่ํากว่าหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ิมอีกหนึ่งคน ในกรณีที่ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อถอน
เงินฝากร่วมกัน 
 การถอนเงินฝากของหน่วยงานที่มีงบประมาณเฉพาะการ หรือหน่วยงานที่ได้แยกออกไปทําการ
รับจ่ายและเก็บรักษาเงิน ผู้บริหารท้องถิ่นอาจแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานนั้นและพนักงานส่วนท้องถิ่นอีก
หนึ่งคน เป็นผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อร่วมกันถอนเงินฝากของหน่วยงานนั้น 
 กรณีการถอนเงินฝากจากคลังจังหวัด ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด” 
 ข้อ 15 ให้ยกเลิกความในข้อ 39 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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 “ข้อ 39 การขอเบิกเงินจากหน่วยงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณใด ให้เบิกได้แต่เฉพาะในปีงบประมาณนั้น รวมทั้งเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยที่มิต้องจัดทําข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี              
เว้นแต่ 
 (1) เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณนั้น และได้รับอนุมัติ     
ให้กันเงินไว้ต่อผู้มีอํานาจตามระเบียบแล้ว 
 (2) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้รับอนุมัติจาก
ผู้บริหารท้องถิ่นให้กันเงินไปจ่ายในปีงบประมาณถัดไป 
 (3) กรณีมีเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่มิต้องจัดทําข้อบัญญัติหรือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีซึ่งเบิกจ่ายไม่ทันภายในสิ้นปีงบประมาณที่ผ่านมาและได้บันทึก
บัญชีไว้แล้ว” 
 ข้อ 16 ให้ยกเลิกความในข้อ 40 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 40 การเบิกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้หน่วยงานผู้เบิกขอเบิกกับหน่วยงาน
คลังโดยให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกเป็นผู้ลงลายมือชื่อเบิกเงินและให้วางฎีกาตามแบบที่กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นกําหนด 
 ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับในกรณีที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ดําเนินการแทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 การขอเบิกเงินทุกกรณีให้ระบุวตัถปุระสงคท์ี่จะนาํเงนินัน้ไปจ่ายและห้ามมิใหข้อเบกิจนกวา่จะถงึ
กําหนดหรือใกล้ถึงกําหนดจ่ายเงิน 
 การเบิกเงินต้องมีหลักฐานการเบิกเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ  และให้ผู้เบิกลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกต้องในหลักฐานการเบิกที่เป็นภาพถ่ายหรือสําเนาทุกฉบับ” 
 ข้อ 17 ให้ยกเลิกความในข้อ 50 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 50 การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สิน หรือจ้างทําของ หรือเช่าทรัพย์สินให้แสดง 
รายการทรัพย์สินและจํานวนเงินเป็นรายประเภทประกอบฎีกาขอเบิกเงิน” 
 ข้อ 18 ให้ยกเลิกความในข้อ 57 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 57 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชําระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กัน
เงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีหรือตามข้อผูกพัน” 
 ข้อ 19 ให้ยกเลิกความในข้อ 59 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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 “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มี
ความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ 
ดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี 
มีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทาให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี
ต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 
 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน__ 
 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้วหาก
ยังไม่ได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจํานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 
 ข้อ 20 ให้ยกเลิกความในข้อ 59/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 59/1 รายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหน่ง เงินเพ่ิม                
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เงินช่วยเหลือและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งค่าตอบแทนที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น ที่มีระเบียบ กฎหมาย กําหนดให้จ่ายในลักษณะเดียวกัน หากเบิกเงินไม่ทันสิ้นปีและมีความ
จําเป็นตอ้งใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินได้ไม่เกินหกเดือน 
 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ง หากยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลา
การเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน” 
 ข้อ 21 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ 59/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 
 “ข้อ 59/2 การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามหมวดนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดําเนินการก่อนสิ้นระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน” 
 ข้อ 22 ให้ยกเลิกความในข้อ 65 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 65 เมื่อผู้มีอํานาจอนุมัติในฎีกาเบิกเงิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกรายการเบิก
เงินในระบบ” 
 ข้อ 23 ให้ยกเลิกความในข้อ 68 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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 “ข้อ 68 การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนีห้รือผู้มีสิทธใิห้จ่ายเปน็เชค็ กรณีจําเป็นที่ไม่อาจจ่ายเป็นเช็คได้
ให้จัดทําใบถอนเงินฝากธนาคารเพื่อให้ธนาคารออกตั๋วแลกเงินสั่งจ่ายให้เจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิการจ่ายเงิน
ผ่านธนาคารหรือด้วยวิธีอื่นใด ให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด” 
 ข้อ 24 ให้ยกเลิกความในข้อ 69 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 69 การเขียนเช็คสั่งจ่ายให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 (1) การจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ในกรณีซื้อทรัพย์สิน จ้างทําของ หรือเช่าทรัพย์สิน
ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าคําว่า “หรือผู้ถือ” ออกและขีดคร่อม
ด้วย 
 (2) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน นอกจากกรณีตาม (1) ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนาม
ของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าคําว่า “หรือผู้ถือ” และจะขีดคร่อมหรือไม่ก็ได้ 
 (3) ในกรณีสั่งจ่ายเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจ่าย ให้กระทําได้ในการจ่ายเงินที่มีวงเงินไม่เกินห้าพัน
บาท โดยให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามหวัหน้าหนว่ยงานคลังหรอืเจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานคลังและขีดฆ่าคําว่า 
“หรือผู้ถือ” ออก ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด 
 (4) หากเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธริับเงินไม่มารับเช็คภายในสามสิบวนันบัตัง้แต่วนัสั่งจ่าย ให้ยกเลิกเช็ค
นั้น หากมีการยกเลิกเช็คดังกล่าวเกินสองครั้ง ต้องรายงานเหตุผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
 ในการเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน ห้ามลงลายมือชื่อสั่งจ่ายในเชค็ไวล้่วงหนา้ โดยยังมิได้มีการเขยีน หรือ
พิมพ์ชื่อผู้รับเงิน และจํานวนเงินที่สั่งจ่าย” 
 ข้อ 25 ให้ยกเลิกความในข้อ 70 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 70 การเขียนหรือพิมพ์จํานวนเงินในเช็คที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรเขียนหรือพิมพ์ ให้ชิด
เส้น และชิดคําว่า “บาท” หรือขีดเส้นหน้าจํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีช่องว่าง ที่จะเขียน
หรือพิมพ์จํานวนเงินเพ่ิมเติมได้ และให้ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจนชิดคําว่า 
“หรือผู้ถือ” โดยมิให้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้อีก” 
 ข้อ 26 ให้ยกเลิกความในข้อ 71 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 71 การจ่ายเงินทุกกรณี ถ้าผู้จ่ายมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องหักภาษีใด ๆ ไว้ ณ ที่จ่าย 
หรือเงินอื่นใดที่มีกฎหมายกําหนดให้หักเพื่อนําส่งส่วนราชการหรือหน่วยงานใด ให้ดําเนินการ 
ตามกฎหมายนั้น” 
 ข้อ 27 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 73 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
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 “กรณีที่กระทรวงการคลังจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินแทนองค์กรปกครอง                    
ส่วนท้องถิ่นให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเป็นหลักฐานการจ่ายเงิน” 
 ข้อ 28 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ 73/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 
 “ข้อ 73/1 การจ่ายเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับเงิน ซึ่ง
ผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้ หรือใบสําคัญรับเงิน หรือใบรับรองการจ่ายเงิน หรือหลักฐานอื่นใดที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนดให้เป็นหลักฐานการจ่าย” 
 ข้อ 29 ให้ยกเลิกความในข้อ 77 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 77 ให้ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย
พร้อมทั้งระบุชื่อสกุลด้วยตัวบรรจงพร้อมวัน เดือน ป ีที่จ่ายกํากับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้
หรือผู้มีสิทธิรับเงินทุกฉบับเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ และกรณีที่เป็นใบสําคัญคู่จ่ายให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องกํากับไว้ด้วย 
 ในกรณีที่ใบสําคัญคู่จ่ายเป็นภาษาต่างประเทศ ให้มีคาแปลเป็นภาษาไทยตามสาระสําคัญ ในข้อ 
76 ไว้ด้วย” 
 ข้อ 30 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ 77/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 
 “ข้อ 77/1 การจ่ายเงินทุกรายการต้องมีการบันทึกการจ่ายเงินไว้ในระบบและต้องตรวจสอบ
การจ่ายเงินกับหลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวัน” 
 ข้อ 31 ให้ยกเลิกความในข้อ 78 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 78 ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้รับบํานาญหรือเบี้ยหวัดที่
ไม่สามารถมารับเงินไดด้้วยตนเอง จะมอบฉันทะให้ผู้อืน่เปน็ผู้รบัแทนก็ได้ โดยใช้ใบมอบฉันทะตามแบบที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด 
 การจ่ายเงินให้แก่บุคคลนอกจากที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากบุคคลนั้นไม่สามารถมารับเงินได้
ด้วยตนเอง สามารถทาหนังสือมอบอํานาจให้บุคคลอื่นมารับเงินแทนได้ 
 การจ่ายเงินในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด” 
 ข้อ 32 ให้ยกเลิกความในข้อ 80 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 80 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินรายใด ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียก
ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินในใบสําคัญรับเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย” 


