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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวย การฝากเงิน การเบิกจายเงิน 
การรักษาเงิน และการตรวจเงินเทศบาล 

พ.ศ. 2501 
---------- 

     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 69 และ 70 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รัฐ
มนตร ี
วาการกระทรวงมหาดไทยวางระเบียบวาดวยการฝากเงิน การเบิกจายเงิน การรักษาเงิน และ 
การตรวจเงินเทศบาล พ.ศ. 2501 ดังตอไปนี ้
     ขอ 1. ระเบียบนี้ใหเรียกวา `ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝากเงิน การเบิกจายเงิน 
การรักษาเงิน และการตรวจเงินเทศบาล พ.ศ. 2501' 
     ขอ 2. ใหใชระเบียบนี้ตั้งแต วันที ่1 กรกฎาคม พุทธศักราช 2501 เปนตนไป 
     ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน การรักษาเงิน และการ 
ตรวจเงินของเทศบาล พ.ศ. 2496 และขอบังคับหรือคําสั่งอื่นใด ซึ่งไดวางไวแลวในระเบียบนี้ 
หรอื 
ซ่ึงขัดแยงกับขอความในระเบียบน้ีเสียท้ังส้ิน 
     การปฏิบัติใด ๆ อันเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝากเงิน การเบิกจายเงิน 
การรักษา และการตรวจเงินเทศบาล พ.ศ. 2501 ซ่ึงมิไดกําหนดไวโดยระเบียบน้ี จะกระทําไดตอ
เม่ือ 
ไดรับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย 
                                  หมวด 1 
                                  การเบิกเงิน 
     ขอ 4. การเบิกเงินจะตองตั้งฎีกาตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว และเม่ือหัวหนา
หนวย 
การคลังหรือสมุหบัญชีไดตรวจสอนเห็นวาถูกตองแลว ใหนําเสนอนายกเทศมนตรีหรือผูรักษาการ
แทนเพื่อ 
สั่งจาย 
     ขอ 5. ฎีกาเบิกเงินมี 4 แบบ คือ 
          (ก) ฎีกาเงินเดือน 
          (ข) ฎีกาคาใชสอย 
          (ค) ฎีกาการจร และรายจายพิเศษ 
          (ง) ฎีกาอื่น ๆ นอกจากท่ีกลาวแลว 
     ขอ 6. การที่จะตั้งฎีกาเบิกเงินนั้น ตองไดรับการทวงหนี้ หรือถึงกําหนดท่ีตองจายเงิน จึงจะ 
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ตั้งฎีกาเบิกจายได 
     หามมิใหหนวยงานใดเบิกเงินไปเพื่อเตรียมจายลวงหนาและรักษาไวเกินกวา 15 วัน 
     ขอ 7. ใหหัวหนาหนวยงานท่ีต้ังฎีกาเบิกเงิน เปนผูลงชื่อเบิกเงินและปลัดเทศบาลเปนผูลงชื่อ
ตรวจ 
ในฎีกานั้น 
     ขอ 8. ภายใตบังคับแหง ขอ (ค) ใหหนวยงานท่ีเบิกเงินไปจายสงเอกสารแกหนวยการคลัง 
เพื่อทําการตรวจสอบดังนี ้คือ 
     (ก) รายการใบสําคัญประกอบเปนงบตามรายฎีกาพรอมทั้งการผลัดสง (ถามี) 
     (ข) ใบสําคัญท่ีผลัดสงตามขอ ก. นั้น เมื่อไดรับในสําคัญคูจายเงินมาแลว ใหนําสงหนวย 
การคลังตามแบบ 2 ก. ทายระเบียบนี้ พรอมดวยเงินหรือจาย (ถามี) โดยมิชักชา และตองมีราย
การใน 
แบบ 2 ก. และใบสําคัญท่ีเทาใดไว ดวยใหชัดเจน 
     (ค) การเบิกเงินโดยวิธีผลัดสงใบสําคัญน้ัน จะกระทําไดภายในกําหนดเวลาไมเกิน 15 วัน นับ 
แตวันรับเงิน 
     (ง) ถาการผลัดสงนั้น ยังมิไดจัดนําสงภายในกําหนดในขอ ค. ใหหนวยการคลังจัดการเตือน 
 
และอยางชาไมเกินหน่ึงเดือน นับแตวันรับเงิน และเมื่อพนกําหนดหนึ่งเดือนแลว ปรากฏวาหนวย
งานท่ีขอ 
ผลัดสงมิไดนําใบสําคัญคูจายเงินสงใชอีกใหหนวยการคลังงดจายเงินทุกประเภทใหแกหนวยงาน
นั้น จนกวา 
จะไดนําใบสําคัญคูจายเงินสงใชท่ีผลัดสงไวกอน จึงจะทําการเบิกจายไดตอไป 
                                  หมวด 2 
                                  การจายเงิน 
     ขอ 9. หามมิใหจายเงินสะสมของเทศบาล เวนไวแตจะไดรับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย 
     ขอ 10. ใหนายกรัฐมนตร ีหรือผูรักษาการแทน เปนผูส่ังกอหน้ีไดคราวละ 2,000 บาท ถา 
เกินกวานั้นใหเปนอํานาจของคณะเทศมนตรี และเปนผูสั่งจายเงินชําระหนี้ไดรับอนุญาตโดย
ระเบียบนี้ 
หากปรากฏวา นายกเทศมนตรี หรือผูรักษาการแทน ไดส่ังกอหน้ีข้ึนหรือจายเงินไปโดยมิชอบดวย 
ระเบียบนี้ ใหนายกเทศมนตรี หรือผูรักษาการแทนและผูจายเงินผูนั้นรวมกันรับผิดชอบชดใชเงิน
คืนแก 
เทศบาลจนครบภายในกําหนดเวลาไมเกิน 30 วัน 
     ขอ 11. เมื่อหนวยงานที่มีงบประมาณเฉพาะการ หรือที่ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวง
มหาดไทย 
และไดแยกไปทําการรับจายและรักษาเงิน ไดรับใบแจงรายการหนี้ หรือทํารายการคํานวณจายเงิน
คาจาง 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

แรงงานที่ทําขึ้นแลว จัดแยกประเภทการจาย สงหนวยการคลังเพ่ือตรวจสอบ และนําเสนอนายก
เทศมนตร ี
หรือผูรักษาการแทน เพื่อสั่งจายเงินตามรายการนั้น ๆ 
     เมื่อนายกเทศมนตรี หรือผูรักษาการแทน อนุญาตการจายเงินแลว ใหหนวยการคลังจายเงิน
ไดใน 
เวลาที่เจาหนี้มาขอรับเงิน หากปรากฏวาเจาหนาท่ีหนวยการคลังไดจายเงินไปโดยมิชอบ ตาม
ความใน 
ระเบียบนี้ ใหผูสั่งจายและผูจายรวมกันรับผิดชอบชดใชเงินคืนแกเทศบาลจนครบ ภายในกําหนด
เวลา 
ไมเกิน 30 วัน เปนสวนตัว 
     เพื่อความเรียบรอยในการปดบัญชีประจําป หัวหนาหนวยการคลังหรือสมุหบัญชีจัดใหเจาหน้ี
มารับ 
ชําระเงินใหเสร็จกอนวันสิ้นปงบประมาณ 
     ขอ 12. การจายเงินเดือน โดยปกติจะจายไดเดือนละครั้ง และจายในวันสิ้นเดือน ถาวันสิ้น 
เดือนเปนวันปดสํานักงาน ก็ใหจายไดในวันเปดสํานักงานกอนวันสิ้นเดือน 
     ขอ 13. การเบิกจายเงินคาใชสอย ใหทําการเบิกจายไดตามงบประมาณที่ไดรับอนุญาต เวน
แต 
การเบิกจายเงินคาใชสอยประเภทคาซื้อครุภัณฑและคาซอมแซมสถานที่ กับคาบํารุงถนน สะพาน 
คาเครื่องมือตาง ๆ แมจะไดมีงบประมาณอนุญาตไวในเทศบัญญัติงบประมาณประจําป แตมิได
จําแนกรายการละเอียด 
ไว และงานหน่ึงมีมูลคาเกินกวา 5,000 บาท จะตองทํารายการละเอียดเพื่อขออนุญาตจากจังหวัด
กอน 
     ขอ 14. การเบิกเงินการจร ใหกระทําไดเฉพาะในกรณีตอไปนี้ 
     ก. การซื้อเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องยนตและยานพาหนะซึ่งเปนการซื้อใหม หรือซื้อเพิ่ม
เติม 
เปนจํานวนเงินตั้งแต 5,000 บาท ขึ้นไป 
     ข. (1) การซอมแซมหรือทําเพิ่มเติม ตึก เรือน โรง ที่ถือเปนการแกไขรูปสัณฐาน หรือเปล่ียน 
แปลงวัตถุเดิมโดยท่ัวไปหรือสวนใหญ ซึ่งการกระทํานั้นจะไมกระทําเสมอทุกป 
        (2) ถาการซอมแซม ไมเปนการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงรูปสัณฐาน แตราคาเกินกวา 
4,000 บาท 
       (3) ถาการซอมแซม หรือทําเพ่ิมเติมท่ีกลาวในขอ ข. (1) นั้น ถาทําการซอมแซมหรือเพิ่ม 
เติมคร้ังท่ี 2 หรือคร้ังตอ ๆ ไป และภายในวงเงินไมเกิน 4,000 บาททั้งระยะเวลานับแตวันจาย
เงิน 
ซอมคราวกอนเกินกวา 1 ป ก็ใหเบิกจายในเงินคาใชสอยได 
     ขอ 15. เงินการจรที่ไดรับอนุญาตตามเทศบัญญัติงบประมาณประจําปเฉพาะใน 3 ลักษณะ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

คือ 
        ก. ลักษณะ 1 การกอสราง การจรที่ระบุประเภทและอนุญาตไวเปนเงินกอน โดยมิได 
จําแนกรายการละเอียดไว 
        ข. ลักษณะ 2 การจัดซื่อ การจรท่ีระบุประเภทจํานวนเงินและจําแนกรายการโดยละเอียดไว 
        ค. ลักษณะ 3 การซอมแซมหรือทําเพิ่มเติม การจรที่กําหนดใหจายเปนการดําเนินงานประ
จําป 
และจําแนกรายการโดยละเอียด เปนคาใชจายประเภทตาง ๆ 
     การจรใน ลักษณะ 1 และ ลักษณะ 3 หนวยงานใดจะทําการเบิกจายตองยื่นประมาณการเพื่อ
ขอ 
อนุญาตจากคณะเทศมนตรีกอน เม่ือรายการประมาณการไดรับอนุญาตแลวจึงจะทําการเบิกจาย
ตอไปได 
     การจรใน ลักษณะ 2 เมื่อหนวยงานใดจะทําการเบิกจายก็ใหวางฎีกาเบิกเงินไดที่เดียว โดยไม 
ตองยื่นประมาณการ 
     ขอ 16. ประมาณการที่จะขอถือจายเงินการจรตามที่กลาวในขอ 15. นั้น ปลัดเทศบาลเปน 
ผูลงนาม โดยมีรายการดังตอไปนี ้
        ก. ประเภทงานที่ทํานั้น จะตองแสดงวัตถุที่ใชในการกอสรางรวมทั้งแรงงานดวย หรือเปน 
การซ้ืออยางใดโดยยอ 
        ข. จํานวนเงินงบประมาณอนุญาต 
        ค. จํานวนเงินท่ีขอเบิกจาย 
        ง. รายการอื่น ๆ ที่ควรชี้แจงประกอบการพิจารณา 
     การเบิกจายเงินการจร ใหระบุรายการที่จะเบิกใหชัดเจนวา เบิกเงินการจรประเภทใด 
ขอจายจากรายการใด คาอะไรเทาใด และถาจําเปนจะตองมีหลักฐานการจายตามระเบียบของ
กระทรวง 
มหาดไทย เปนตนวา การประกวดราคา สัญญาแบบแปลน รูป ตลอดจนใบตรวจงาน รับมอบงาน 
และ 
อื่น ๆ ฯลฯ พรอมกันฎีการับรองวา การนั้นไดเปนไปถูกตองตามสัญญา หรือรายงานท่ีตกลงไว
แลว ก็ให 
สงประกอบการพิจารณาตรวจจายดวย 
     ขอ 17. การจายเงินการจรเงินรายจายพิเศษ หรือเงินประเภทอื่นใดนั้น จะจายไดตามคราวท่ี 
ถึงกําหนดจาย ถามีสัญญาระบุการปฏิบัติไว ก็ตองมีใบรับรองแสดงวา ผูขอรับเงินไดปฏิบัติการถูก
ตองตาม 
สัญญาแลวดวย 
     ขอ 18 ภายใตบังคับขอ 19. ในการกอหนี้ หรือจายเงินประเภทอื่นใดที่ไมมีงบประมาณ
อนุญาตไว 
ตองไดรับอนุญาตจากคณะเทศมนตรีกอน นายกเทศมนตรี หรือผูรักษาการแทนจึงจะสั่งการได 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

     ขอ 19 การกอใหเกิดหนี้ หรือการจายเงินตามความใน ขอ 18. นั้น คณะเทศมนตรจีะอนุญาต 
ใหกระทําไดในเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน อันเกี่ยวกับสาธารณภัยหรืองบประมาณที่ไดรับอนุญาตไมพอ ถา
ไมจายจะเกิด 
การเสียหายข้ึน 
     คณะเทศมนตรีอนุญาตใหกระทําการตามความในวรรคกอนไดภายในวงเงิน ไมเกินคราวละ 
2,000 
ถาเกินกวาคราวละ 2,000 บาท และไมเกิน 50,000 บาท จะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการ
จังหวัด 
หรอื กระทรวงมหาดไทยเฉพาะในกรณีที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหโอนเทศบาลใดมาขึ้นกับ
กระทรวง 
มหาดไทยโดยตรง ถาจํานวนเงินกวา 50,000 บาท ตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยทุก
กรณี 
     ขอ 20. ในการจายเงินนั้น ตองปฏิบัติดังตอไปน้ี 
        (ก) เจาหนาที่ผูจายตองเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงินทุกราย และถามีทะเบียนจาย 
ตองใหผูรับเงินเซ็นชื่อรับเงินในทะเบียนดวย เวนแตจะไดลงชื่อรับเงินในทะเบียนจายเงินเดือน 
หรอืจาย 
แรงงานไวอีกทางหนึ่งแลว 
        (ข) การจายเงินเปนจํานวนไมเกินคราวละ 4 บาท ถาไมสามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได 
ผูจายเงินอาจทําใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินก็ได 
        (ค) การจายเงินรายใด ที่ไมสามารถจะเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงินได ซ่ึงมี 
จํานวนเงินไมเกิน 1,000 บาท ใหผูจายทําใบรับรองพรอมดวยเหตุผลท่ีเรียกใบเสร็จรับเงินไมได 
เสนอ 
ผูบังคับบัญชา โดยมีหัวหนาหนวยการคลังหรือสมุหบัญชี หรือหัวหนาหนวยงานท่ีแยกไปทําการ
รับจาย และ 
รักษาเงิน แลวแตกรณี พิจารณานําเสนอคณะเทศมนตร ีเพื่อพิจารณาอนุญาตจายเสียกอน จึงจะ
ถือวา 
รายการจายนั้นสมบูรณ หากจํานวนเงินเกินกวา 1,000 ตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด
กอน 
        (ง) การจายเงินเปนคาแรงงานจางเหมานั้น ไมวาจะเปนการจางแรงงานหรือจางทําของ 
จะตองมีรายงานรับรองกิจการของเจาหนาที่ควบคุมงานจางเหมาวา ผูรับจางไดกระทํากิจการไป
แลว 
เพียงใดสมควรจายเงินจํานวนเทาใด เสนอหัวหนาหนวยการคลังหรือสมุหบัญชีพิจารณาทุกครั้งที่
จะตองจาย 
        (จ) การจายทุกรายการ ตองเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบหรือขอบังคับ หรือคําส่ังของ 
กระทรวงมหาดไทย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

     ขอ 21. การจายเงินยืมทดรองนั้น นายกเทศมนตรีหรือผูรักษาการแทนอาจจายใหแก
พนักงาน 
เทศบาลเฉพาะเพื่อใชจายในกิจการของเทศบาลได ภายใตเง่ือนไขดังตอไปน้ี คือ 
        (1) ผูยืมแตละรายจะตองไมมีเงินยืมคางชําระแก เทศบาลและใหยืมไดเฉพาะผูมีหนาท่ี 
หามคนอื่นยืมแทนกันเวนแตในกรณีจําเปน เทศบาลอาจขอใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา
อนุญาตเปนพิเศษ 
ได และการยืมรายนี ้มีงบประมาณเบิกจายใหได 
        (2) ผูยืมตองจัดทําใบยืม โดยแสดงประมาณการใชจายเงินยืม และรายละเอียดตามแบบ
ทาย 
ระเบียบนี้ใหครบถวน และรายละเอียดตามแบบทายระเบียบนี้ใหครบถวน 
        (3) ผูวาราชการจังหวัด เปนผูอนุญาตการยืมเงินของคณะเทศมนตร ี
        (4) เงินยืมเกินกวา 1,000 บาทขึ้นไป จะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด 
กอนทุก ๆ ราย 
        (5) ผูยืมจะตองนําเงินเหลือจาย พรอมดวยใบสําคัญสงใหแกเทศบาลใหเสร็จส้ินในภาย 
กําหนด 15 วัน นับแตวันรับเงิน หรือในกรณีที่ยืมไปประกอบธุรกิจนอกเขตเทศบาล ก็ใหสงใบ
สําคัญพรอม 
ท้ังเงินเหลือจายภายใน 7 วัน นับแตวันกลับถึงสํานักงาน หากการสงใชมิไดเปนไปตามกําหนดนี้ 
ใหหัวหนาหนวยการคลัง หรือสมุหบัญชี หรือผูรักษาการแทน รายงานตอปลัดเทศบาล หรือผู
รักษาการแทน ใน 
การนี้ใหปลัดเทศบาลหรือผูรักษาการแทน มีอํานาจเรงรัดใหมีการสงใชภายในกําหนดเวลาอีกไม
เกิน 
5 วัน นับแตวันครบกําหนดสงใช หากพนกําหนดนี้ผูยืมไมจัดการสงใช ใหปลัดเทศบาล หรือผู
รักษาการแทน 
เสนอคณะเทศมนตรี พิจารณาสั่งการหักเงินเดือน หรือเงินอ่ืนใดท่ีผูน้ันมีสิทธิจะไดรับและ
พิจารณาโทษทาง 
วินัยแกผูยืมนั้นตามควรแกกรณีตอไป 
       (6) เมื่อเทศบาลมีความจําเปนที่จะตองยืมเงินของเทศบาลไปใชจายในกิจการของเทศบาล 
โดยท่ัวไปใหปลัดเทศบาลเปนผูยืม และถาเปนจํานวนเกินกวา 1,000 บาทขึ้นไป ใหขออนุญาต
ตอผูวาราชการจังหวัด 
    เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดพิจารณาเห็นวาเปนเงินยืม เพื่อจายในกิจการที่จําเปนแทจริงของ 
เทศบาล อันมีงบประมาณเพื่อการนั้นไวแลว ใหผูวาราชการจังหวัด เปนผูมีอํานาจอนุญาตใหยืม
ไดไมเกิน 
5,000 บาท หรือเปนเงินยืมเพื่อกิจการในประเภทเดียวกันถาเปนเงินยืมที่มีจํานวนเกินกวา 
5,000 บาท 
หรือเปนเงินยืมเพื่อทดรองจายในกิจการไฟฟาหรือประปา หรือเพื่อจายในการดําเนินการตาม



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

โครงการใช 
เงินอุดหนุนของเทศบาล หรือเงินงบประมาณของกรมอื่น หรือเงินยืมอ่ืนใดท่ีไมมีงบประมาณ
อนุญาตไวเพื่อ 
การนั้น จะตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยเสียกอนทุกกรณีไป 
       (7) ถาปรากฏวา ผูวาราชการจังหวัด นกยกเทศมนตร ีหรือผูรักษาการแทนก็ดี อนุญาตใหผู
ใด 
ยืมเงินไปโดยฝาฝนหรือขัดตอระเบียบดังกลาวนี้ผูสั่งจายและผูจาย ไดจายเงินเทศบาลไปผิด
ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยท่ีไดวางไว หรือถือปฏิบัติก็ดี ผูอนุญาตใหยืม ผูส่ังจายและผูจาย จะตองรวม
กันรับผิดชอบ 
ชดใชเงินที่จายผิดระเบียบคืนใหแกเทศบาลจนครบถวน ถาผูปฏิบัติการฝาฝนระเบียบ ไมยอมชด
ใชเงินยืม ให 
นําขอ 21 (5) มาใชบังคับ และใหเทศบาลดําเนินคดีทางแพง แลวรายงานใหกระทรวงมหาดไทย
ทราบ 
       (8) ใหเปนหนาที่ของผูตรวจการเทศบาลไปทําการตรวจสอบบัญชีเงินยืม และการชําระ
สะสาง 
เงินยืมของแตละเทศบาลดวยตนเองอยางนอย 2 เดือนครั้ง แลวรายงานผลการเรงรัดและการสง
ใชเงิน 
ยืมไปใหผูวาราชการจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยทราบตามลําดับ ภายใน 15 วัน นับแตวัน
ตรวจ 
       (9) ผูที่คางชําระเงินยืมของเทศบาลจะเปนเจาหนาที่เทศบาลก็ดี หรือคณะเทศมนตรีก็ดี 
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจส่ังการใหผูยืมนั้น ๆ สงใชเงินคืนแกเทศบาลภายในกําหนดเวลา
ตามท่ีเห็น 
สมควร อยางชาไมเกินกําหนด 2 เดือน ถาผูยืมขัดขืนหรือหลีกเล่ียงไมยอมชดใชเงินคืน ก็ใหผูวา
ราชการ 
จังหวัดแนะนําเทศบาลใหดําเนินคดีทางแพงแกผูยืมนั้นตอไปโดยดวน แลวรายงานใหกระทรวง
มหาดไทย 
ทราบ 
        (10) ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรี เทศมนตร ีหรือคณะเทศมนตรีถึงคราวออกตามวาระ หรอื
ลา 
ออก หรือถึงแกกรรมลง ในขณะที่ยังดํารงตําแหนงนายกเทศมนตร ีหรือเทศมนตร ีหรือถูกส่ังให
ออกจาก 
ตําแหนงตามนัยมาตรา 35 หรือมาตรา 73 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 และ
พนักงาน 
เทศบาล คนงานผูใด ยาย หรือลาออก หรือถึงแกกรรม หรือถูกส่ังใหออก ไลออก หรือปลดออก



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

จาก 
ตําแหนงหนาที ่จะเน่ืองดวยเหตุใด ๆ ก็ตามใหเปนหนาที่ของปลัดเทศบาลและหัวหนาหนวยการ
คลัง หรอื 
สมุหบัญชีท่ีจะตองตรวจสอบทะเบียนเงินยืมของเทศบาลวา ผูที่พนจากตําแหนงหนาที่เหลานั้น ยัง
คงคาง 
ชําระเงินยืมแกเทศบาลอยูหรือไมถาปรากฏวาเปนผูที่คางชําระเงินยืมอยูก็ใหปลัดเทศบาล หรอืหัว
หนาหนวย 
การคลัง หรือสมุหบัญชีมีอํานาจเรงรัดใหมีการสงใชเงินยืมคืนแกเทศบาล ใหเปนการเสร็จสิ้นกอน
ท่ีผูยืมจะ 
พนจากตําแหนงทางเทศบาลไป ในกรณีที่ผูยืมถึงแกกรรมใหเรงรัดเอาจากกองมรดกหรือทายาท
ของผูยืม 
หากทายาทไมยอมชดใชให ก็ใหดําเนินคดีทางแพงเรียกเงินยืมคืนภายในกําหนดอายุความ 
     ถาปรากฏวา ปลัดเทศบาลและหัวหนาหนวยการคลัง หรือสมุหบัญชีละเลยไมดําเนินการเรง
รัดให 
ผูยืมสงใชเงินยืมคืนดังกลาวมาแลวขางตน จะเน่ืองดวยเหตุใด ๆ ก็ดี ใหอยูในความรับผิดชอบ
ของปลัด 
เทศบาล และหัวหนาการคลัง หรือสมุหบัญชี ท่ีจะตองชดใชเงินยืมคืนแกเทศบาลแทนผูยืมน้ัน ๆ 
จนครบ 
     (11)  ก. เม่ือมีการสงใชเงินยืม ใหหมายเหตุการสงใชในใบยืมดวยตัวแดง 
           ข. แมจะไดสงใชเงินยืมหมดแลว ตองเก็บรักษาใบยืมนั้นเปนเอกสารสําคัญในราชการ 
           ค. ในการยืมนั้น ตองทําตามแบบทายระเบียบนี ้มิฉะน้ัน หามหนวยการคลังจายเงินยืม 
เปนอันขาด 
     ขอ 22. ในกรณีที่หนวยงาน ที่มีงบประมาณเฉพาะการหรือที่ไดรับความเห็นชอบจาก
กระทรวง 
มหาดไทย และไดแยกไปทําการรับจายเงิน รักษาเงิน และมีความจําเปนตองใชจายเปนประจํา ให 
นายกเทศมนตรีพิจารณาสั่งใหหนวยงานนั้น ๆ ยืมเงินในงบประมาณประเภทเบ็ดเตล็ดไวใชจาย
ประจําเปน 
จํานวนเงินไมเกิน 500 บาท ดวยความเห็นชอบของคณะเทศมนตรี แลใหสงเงินยืมรองจายน้ีคืน
กอนสิ้น 
ปงบประมาณ นั้น ๆ 
     ขอ 23. หนวยงานที่มีงบประมาณเฉพาะการ หรือที่ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวง
มหาดไทย 
และไดแยกไปทําการรับจาย และรักษาเงิน ใหหัวหนาหนวยงานน้ัน ทําการกอหนี้ขึ้นไดตามมติ
ของคณะ 
เทศมนตร ีซ่ึงนายกเทศมนตรีไดส่ังใหปฏิบัติแลว และใหหัวหนาหนวยงานนั้น เปนผูส่ังจายเงิน



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ชําระหนี้ดัง 
กลาวขางตนโดยอนุโลมตามขอ 11. 
     ขอ 24. การเบิกจายเงินตัดป เพื่อไปทําการจายในปงบประมาณใหม จะกระทําไดโดยวิธี 
การผลัดสงใบสําคัญคูจายเงิน ไมเกินเดือนมีนาคม ของปงบประมาณใหมนั้น จะกระทําไดเฉพาะ
ประเภท 
เงินการจร หรือรายจายพิเศษโดยมีเง่ือนไขดังน้ี คือ 
     1. ตองปรากฏวา ไดมีการทําสัญญากันไวเรียบรอยแลว และกําหนดการสิ้นสุดของสัญญานั้น 
ตองไมเกินเดือนมีนาคม ของปงบประมาณใหม 
     2. ตามสัญญาที่ขอเบิกเงินตัดปนี ้จะตองปรากฏวาไดมีการจายเงินตามสัญญานั้นในงวดใด
งวด 
หน่ึงของสัญญาแลว ถาปรากฏวายังมิไดลงมือปฏิบัติตามสัญญานั้นเลยจะทําการเบิกตัดปไวไมได 
     3. การเบิกเงินตัดปนี ้เมื่อไดทําการเบิกจายตามวิธีงบประมาณแลว ตองนําเงินเบิกตัดปนั้น 
สงฝากเปนเงินฝากตัดปทันท ีเพื่อรอการเบิกจายชําระหนี้ตามสัญญาในคราวตอไป 
     ขอ 25. การเบิกจายเงินคางขามปงบประมาณ ใหกระทําไดภายในเงื่อนไขดังตอไปนี ้
     ก. ใหทําการเบิกจายไดเฉพาะประเภทคาใชสอย 
     ข. ใบสําคัญท่ีคางเบิกตองไมเกิน 3 ป จึงจะทําการเบิกจายเงินในงบประมาณได สวนใบสําคัญ 
คูจายเงินท่ีคางเกินกวา 3 ปขึ้นไป จะทําการเบิกจายเงินในงบประมาณมิไดเวนแตจะไดรับอนุญาต
จาก 
กระทรวงมหาดไทย 
     ค. การนับ วัน เดือน ป ในใบสําคัญคางเบิกนั้น ใหถือวัน เดือน ป ท่ีสงมอบวัตถุแหงหน้ีเปน 
สําคัญ 
     ง. ใบสําคัญคางเบิกท้ังหมดตองมีจํานวนไมเกิน ดังน้ี 
          (1) เทศบาลตําบล          3,000 บาท 
          (2) เทศบาลเมือง         10,000 บาท 
          (3) เทศบาลนคร          50,000 บาท 
     หากใบสําคัญคางเบิกทั้งหมดมีวงเงินเกินกวาจํานวนที่กลาวขางตนใหเทศบาลรายงานชี้แจง 
รายละเอียดพรอมดวยเหตุผลเพื่อขอรับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยกอน จึงจะทําการเบิกจาย
ได 
                                  หมวด 3 
                         การรับ การฝาก และการรักษาเงิน 
     ขอ 26. การรับเงินทุกประเภท เทศบาลจะตองออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูนําเงินมาชําระทุก ๆ 
ราย และตองมีตนขั้วหรือสําเนาใบเสร็จรับเงินนั้นรักษาไวดวย แตในกรณีที่มีการจําหนายตั๋วฉีก 
เชน ต๋ัว 
โดยสาร ต๋ัวเขาดูมหรสพ เปนตน แทนใบเสร็จรับเงินนั้นแลว ก็ไมตองออกใบเสร็จรับเงินอีกแตให
มี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ทะเบียนคุมการจําหนายตั๋วนั้น ๆ ไวเปนหลักฐาน 
     ขอ 27. ใหหนวยงานที่มีงบประมาณเฉพาะการ หรือที่ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวง
มหาดไทย 
และไดแยกออกไปทําการจาย และรักษาเงิน นําเงินรับท้ังส้ินสงหนวยการคลังทุกวัน โดยมีใบนําสง
คูฉีก 
อยางนอย 2 ฉบับเปนหลักฐาน ถาสงไมทันในวันนั้น ก็ใหนําสงในวันรุงขึ้นหรือวันเปดสํานักงาน 
     ในใบนําสงนั้น ตองลงช่ือหัวหนาหนวยงานเปนผูสงและ หัวหนาหนวยการคลังหรือสมุหบัญชี
เปนผู 
ลงชื่อผูรับไวเปนหลักฐาน 
     ขอ 28. จํานวนเงินที่จะรักษาไวในสํานักงานตองไมเกินกวา 2,000 บาท เวนแตกรณีพิเศษให 
เทศบาลขออนุญาตขยายเงินตอผูวาราชการจังหวัดหรือกระทรวงมหาดไทยเฉพาะในกรณีที่ไดมี 
พระราชกฤษฎีกาใหโอนเทศบาลใดมาขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยโดยตรง 
     ขอ 29. บรรดาเงินรายรับเทศบาลตามขอ 26. ถามีวงเงินเกินกวาจํานวนท่ีจะเก็บรักษาไว 
ไดตามขอ 28. ใหเทศบาลนําสงฝากกระทรวงการคลัง คลังจังหวัด คลังอําเภอ ธนาคารแหง 
ประเทศไทย ธนาคารออมสินกลาง ธนาคารออมสินสาขา หรือธนาคารพาณิชย ที่กระทรวง
มหาดไทยเห็นชอบ 
     วันใดมีจํานวนเงินเกินกวาอํานาจที่เทศบาลจะรักษาไวไดใหเทศบาลนําเงินฝากใหเสร็จในวัน
นั้น 
ถาฝากในวันนั้นไมทัน ใหจัดการนําฝากในวันรุงขึ้น หรือวันเปดสํานักงานของเทศบาล และสถานท่ี
รับฝาก 
เงินนั้น ๆ 
     ขอ 30. การฝากและถอนเงินโดยทั่วไปนั้น นายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาลตองลงชื่อฝาก
และถอน 
รวมกัน 
     เฉพาะการถอนเงินจากธนาคาร ใหเปนหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอ แลวแต
กรณี 
ฝายหนึ่ง กับปลัดเทศบาลอีกฝายหนึ่ง เปนผูลงนามถอนเงินรวมกัน 
     ในการไปรับหรือสงเงินที่ธนาคาร หรอื ณ สถานท่ีรับสงเงินแหงอ่ืนใดรวมตลอด ถึงตางกอง
ใน 
สํานักงานเดียวกัน หามมิใหเจาหนาท่ีของเทศบาลไปรับและสงเงินแตลําพังผูเดียวตองมีกรรมการ
ไปรับ 
หรือสงเงินรวมกันรับผิดชอบเปนคณะ ดังน้ี 
     (1) จํานวนเงินที่รับหรือสงไมเกิน 20,000 บาท โดยไมคิดรวมจํานวนเงินในเช็คขีดครอม ให 
มีกรรมการควบคุมรวมกันอยางนอย 2 นาย โดยมีพนักงานชั้นประจําแผนก หรือหัวหนาหนวย
งานหรือเทียบ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เทารวมไปดวยอยางนอย 1 นาย 
     (2) จํานวนเงินที่รับหรือสงตั้งแต 20,000 บาทขึ้นไปโดยไมคิดรวมจํานวนเงินในเช็คขีด
ครอม 
ใหมีกรรมการควบคุมรวมกันอยางนอย 3 นาย โดยมีพนักงานชั้นหัวหนาแผนกหรือเทียบเทารวม
ไปดวย 
อยางนอย 1 นาย ในกรณีจําเปนที่ไมมีหัวหนาแผนกหรือตําแหนงเทียบเทาหรือมีแตไมสามารถจะ
ทํา 
หนาท่ีดังกลาวได ใหรายงานขออนุญาตผูบังคับบัญชาแตงตั้งพนักงานซึ่งมีตําแหนงไมต่ํากวา
ประจําแผนก หรอื 
หัวหนาหนวยงานแทน ท้ังน้ี ใหทําเปนลายลักษณอักษร 
     (3) กรรมการแตละคนมีหนาที่รับผิดชอบรวมกันในจํานวนเงินที่ไปรับหรือนําสงทุก ๆ ขณะที่
เงิน 
ยังอยูในความอารักขา หามแยกยายจากกันเปนอันขาด และความรับผิดชอบรวมกันนี้ ใหหมาย
ความถึง 
กรมการแตละคนตองรวมกันชดใชจํานวนเงินที่ขาดหาย นอกจากความผิดทางวินัย หรอืทางคดี
อาญา 
อีกโสดหน่ึงดวย 
     (4) ในกรณีการเงินดังกลาว ใหเจาหนาที่ผูรับมอบเงินกับคณะกรรมการผูนําสง ทําการมอบ 
หมายเงินและบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร 
     (5) ใหเทศบาลทําคําสั่งตั้งกรรมการควบคุมรวมกันในการไปรับหรือสงเงินดังกลาวขางตน 
     ขอ 31. ใหคณะเทศมนตร ีตั้งกรรมการรับผิดชอบการรักษาเงินไว ณ สํานักงานไมนอยกวา 3 
คน 
และตองเปนพนักงานสามัญ คนหนึ่งในจํานวน 3 คนนั้น ตองเปนหัวหนาหนวยการคลังหรือสมุห
บัญชีโดย 
ตําแหนง 
     กรรมการรักษาเงินดังกลาวในวรรคกอน มีหนาท่ีตองปฏิบัติ ดังน้ี คือ 
          1. ทําการตรวจนับตัวเงินสดคงเหลือยันกับรายการคงเหลือในบัญชีเงินสดในที่ทําการเปน 
ประจําและถูกตองตรงกัน 
          2. ทําการตรวจสอบบรรดาหลักฐานการรับและการจายเงินท้ังหมดเม่ือส้ินการรับและ 
การจายเงินในวันหนึ่ง ๆ เปนประจํา 
          3. ทําการตรวจสอบการคํานวณตัวเลขในการรับและการจายวามียอดเงินคงเหลือถูกตอง 
เปนประจําวัน 
          4. ทําการเก็บรักษาเงินตามกําหนดวงเงินและระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาตใหเก็บรักษาไวได 
          5. ควบคุมดูแลใหมีการนําเงินที่เกินกวาวงเงินที่กําหนดและเกินระยะเวลาเก็บรักษาสง 
ฝากคลัง หรือธนาคารในทันที 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

          6. กรรมการรักษาเงิน ผูถือกุญแจภาชนะเก็บเงินจะตองเก็บรักษาลูกกุญแจไวกับตัวเสมอ 
หามนําลูกกุญแจไปเก็บรักษาไวที่อื่น 
          7. กรรมการผูถือลูกกุญแจ ตองระมัดระวังมิใหลูกกุญแจอันอยูในความคุมครองรักษา
ศูนย 
หายไป 
          8. ในกรณีที่ลูกกุญแจชํารุดศูนยหายหรือกุญแจเกิดขัดของ หรือตรวจพบขอบกพรอง 
กรรมการรักษาเงิน ผูถือลูกกุญแจจะตองรายงานนายกเทศมนตรีทราบเพื่อส่ังการตอไป 
          9. ในตอนเย็นวันทําการ หลังจากตรวจตัวเงิน บรรดาหลักฐานการรับและการจาย 
ตลอดจนการคํานวณตัวเลขตาง ๆ ที่ปรากฏในบัญชีเงินสดในวันนั้น ๆ เห็นวา ถูกตองตรงกับยอด
เงินคง 
เหลือแลวใหกรรมการรวมกันนําเงินเขาเก็บในเซฟหรือภาชนะที่จัดเก็บแลวปดกุญแจ กรรมการ
รักษาเงิน 
ผูถือกุญแจเก็บรักษาเงินตองไขกุญแจปดเปดตูเซฟหรือภาชนะเก็บเงินดวยตนเองเสมอ หามวาน
หรือมอบ 
หมายใหบุคคลอื่นไขกุญแจปดเปดแทนตน 
          10. เมื่อไดทําการตรวจนับตัวเงินตลอดจนหลักฐานการรับและการจายตามขอ 9. เห็น 
วาถูกตองแลว จึงลงนามการปฏิบัตินี้ไวในสมุดคุมยอดเงินคงเหลือประจําวันไวเปนหลักฐานตาม
แบบทาย 
ระเบียบนี้ 
          11. การนําออกจาย ใหกรรมการรักษาเงินรวมกันเปดเซฟหรือภาชนะเก็บเงินพรอมกัน 
และมอบเงินใหหัวหนาหนวยการคลังหรือสมุหบัญชีเพื่อทําการเบิกจายตอไป 
          12. ถากรรมการรักษาเงินผูใด ไมสามารถทําหนาที่ไดดวยกรณีใดก็ตามจะตองรายงาน 
ใหนายกเทศมนตรี หรือผูรักษาการแทนทราบตามหนวยงานนั้น ๆ เพื่อแตงตั้งกรรมการรักษาเงิน
ชั่วคราว 
ขึ้นทําหนาที่แทนกรรมการรักษาเงินผูนั้นชั่วคราว โดยจะตองมอบหมายงานในหนาท่ีใหแกกันไว
เปนหลักฐาน 
          13. ทุกวันที่มีการรับเงินและจายเงิน ใหหัวหนาหนวยการคลังหรือสมุหบัญชีรายงานถึง 
จํานวนเงินท่ีไดรับมาและจายไปตลอดจนเงินคงเหลือเงินฝากตาง ๆ และเงินคงเหลือเปนประจํา
วัน ตาม 
แบบทายระเบียบนี ้เพื่อนําเสนอนายกเทศมนตร ีหรือผูรักษาการแทนทราบทุกวัน 
        32. สําหรับหนวยงานท่ีมีงบประมาณเฉพาะการหรือท่ีไดรับความเห็นชอบจากกระทรวง 
มหาดไทยและไดแยกออกไปทําการรับจาย และรักษาเงิน ใหหัวหนาหนวยงานน้ัน ตั้งกรรมการ
รักษาเงิน 
ไว ณ สํานักงานนั้น ๆ ขึ้นไมนอยกวา 3 คนและตองเปนพนักงานสามัญคนหนึ่งในจํานวนนั้นจะ
ตองเปน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หัวหนาหนวยการคลังหรือสมุหบัญชีหรือเจาหนาท่ีการเงินโดยตําแหนง 
     ขอ 33. หนวยงานใด ๆ ของเทศบาลซ่ึงปฏิบัติงานตามหนาท่ี และมีเงินรายไดเกิดข้ึน จะโดย 
เนื่องจากงานในหนาท่ี หรือไมก็ตาม เงินกินเปลา เงินท่ีผูเสียภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมอุทิศให
สูงกวา 
พิกัดอัตราตามปกต ิหรือเงินที่มีผูอุทิศใหเพราะไดรับประโยชนตอบแทนจากเทศบาลในกรณีใด 
เหลานี้เปน 
ตน ใหนําสงเปนเงินผลประโยชนของเทศบาลท้ังส้ิน 
     ความในวรรคตนนั้น ไมใชบังคับในกรณีที่มีผูอุทิศใหแกเทศบาลเปนการเฉพาะเจาะจงวา ให 
กระทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน เงินซ่ึงมีผูอุทิศใหสรางสุขศาลาเทศบาลหรือ จัดซ้ือเคร่ืองมือ
แพทย เปนตน 
และเมื่อไดดําเนินการตามความประสงคของผูอุทิศแลว หากมีเงินเหลือเทาใด ใหนําสงเปนเงิน 
ผลประโยชนของเทศบาล 
     ขอ 34. บรรดาเงินรายได หรือเงินอื่นใดของเทศบาลใหนายกเทศมนตร ีปลัดเทศบาลหรือ 
ผูรักษาการแทน และหัวหนาหนวยการคลังหรือสมุหบัญชี หรือผูรักษาการแทนหรือเจาหนาที่การ
เงิน เปน 
ผูรับผิดชอบรวมกันในการเก็บและรักษาเงินดังกลาวนี ้หากปรากฏมีการทุจริตอันเกี่ยวกับการเก็บ
รักษาเงิน 
ดังกลาวนี้ขึ้นโดยการปลอยปละละเลยไมควบคุมการเก็บรักษาเงินตามระเบียบ หรือเพราะ
ประมาท 
เลินเลออันวิญูชนพึงกระทําในหนาที่และฐานะเชนนั้น ใหบุคคลดังกลาวนี้รวมกันรับผิดชอบชด
ใชเงินคืนใหแก 
เทศบาลจนครบภายในกําหนดเวลาไมเกิน 30 วัน 
                                  หมวด 4 
                                การตรวจเงิน 
                                ---------- 
     ขอ 35. ใหเทศบาลมีบัญชีรายรับจายทั้งสิ้นของเทศบาลและสรรพบัญชีอื่นใดที่กระทรวง
มหาดไทย 
เห็นสมควรกําหนดใหมีไว 
     ขอ 36. ใหเทศบาลมีบัญชีแสดงยอดเงินรับ ยอดเงินจาย และเงินคงเหลือประจําวัน เพื่อคณะ 
เทศมนตรีตรวจสอบไดในโอกาสอันสมควร 
     ขอ 37 เทศบาลตองจัดใหมีการสํารวจ 
        (ก) พัสดุและครุภัณฑ มีท่ีดิน บานเรือน ยานพาหนะ และทรัพยสินอื่น ๆ ที่มีอยูในวันสิ้นป 
งบประมาณวาจํานวนและราคาอยางละเทาใด รวมเปนเงินท้ังส้ินเทาใด 
         (ข) รายละเอียดลูกหนี้ และเจาหนี้วามีจํานวนเงินคงคางชําระหนี้รวมเปนเงินทั้งสิ้นเทาใด 
เมื่อถึงวันสิ้นปงบประมาณ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

     ขอ 38. เมื่อถึงวันสิ้นปงบประมาณ ใหปลัดเทศบาลและหัวหนาหนวยการคลังหรือสมุหบัญช ี
จัดทํา 
งบแสดงฐานะการเงิน และงบเงินรายรับรายจาย แสดงผลของกิจการที่ไดกระทําในขวบปงบ
ประมาณ กับ 
จัดทํารายงานการเงิน รายรบัรายจายจริง เทียบกับงบประมาณเพื่อเสนอผูสอบบัญชีของเทศบาล 
     งบเงินรายรับรายจาย คือ งบรายรับรายจาย แสดงผลของกิจการที่ไดกระทําในขวบปงบ
ประมาณ 
โดยแสดงรายรับจริงและรายจายจริง 
     ขอ 39. ใหกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจควบคุมการตรวจสอบบัญชีการเงินของเทศบาล โดย 
แตงตั้งผูสอบบัญชีใหทําการตรวจสอบ และใหคํารับรองงบแสดงฐานะการเงินงบเงินรายรับราย
จาย และ 
รายงานการเงิน รายรับ รายจายจริง เทียบกับงบประมาณตามความในขอ 38. 
     ขอ 40. เทศบาลอาจตั้งผูเชี่ยวชาญในการบัญช ีหรือผูท่ีกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ หรอื 
คณะกรรมการมีจํานวนไมต่ํากวา 3 คน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบทําการตรวจสอบเทศบาล
บัญช ี
เปนการภายในได 
     ขอ 41. ผูสอบบัญชีมีหนาที่รายงานวา 
        (ก) รับรองวา ไดตรวจสอบหลักฐาน และบัญชีพรอมทั้งไดรับคําชี้แจงจากเจาหนาที่ 
จนเห็นวา งบแสดงฐานะฐานะการเงินท่ีแสดงมานี้ตรงกับความจริง และการรับจายเงินไดเปนไป 
ตามกฎหมาย กฎขอบังคับและระเบียบการแลว 
        (ข) ถามีการจายเงิน อันไมมีงบประมาณอนุญาตไว ก็ใหอางหลักฐานการจายเปนราย ๆ 
        (ค) แสดงความเห็นอ่ืนใด อันเกี่ยวกับการเงินการบัญชี 
     ขอ 42. ผูสอบบัญชีตามขอ 39. มีอํานาจกระทําการไดดังตอไปนี ้
        (ก) ตรวจบัญชีเอกสาร เอกสาร และหลักฐานตาง ๆ ในระหวางเวลาอันสมควร 
        (ข) ซักถามเจาหนาท่ีจนเปนท่ีพอใจ 
        (ค) เรียกเงินท่ีจายไปโดยผิดกฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับกระทรวงมหาดไทย ได
กําหนด 
ไวตามขอ 20 จ. คืนจากผูสั่งจาย ปลัดเทศบาล กับหัวหนาหนวยการคลังหรือสมุหบัญชีทันท่ี ใน
กรณี 
เชนนี ้ใหผูส่ังจาย ปลัดเทศบาลกับหัวหนาหนวยการคลังหรือสมุหบัญชีรวมกันสงใชเงินคืนภายใน
กําหนด 
ไมเกิน 3 วัน 
        (ง) ถาปรากฏการทุจริตหรือมีการเรียกเงินคืนตามขอ ค. ก็ใหรายงานผูวาราชการจังหวัด 
ทราบโดยดวน 
     ขอ 43. รายงานของผูสอบบัญชีพรอมงบแสดงฐานะการเงิน งบเงินรายรับรายจาย กับรายงาน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

อยางนอย 2 สํารบั เพ่ือกระทรวงมหาดไทยจะไดจัดสงใหเทศบาล 1 สํารบั 
     ใหเทศบาลปดสําเนางบแสดงฐานะการเงิน งบเงินรายรับรายจาย กับรายงานการเงิน รายรับ 
รายจายจริง เทียบกับงบประมาณ ประกาศโดยเปดเผยไว ณ สํานักงานของเทศบาลภายในเวลาอัน 
สมควร 
                                  หมวด 5 
                                  เบ็ดเตล็ด 
                                  ------- 
     ขอ 44. ใหหัวหนาหนวยการคลังหรือสมุหบัญชี ทํารายงานแสดงการรับจายเงินเปนรายเดือน 
เสนอปลัดเทศบาลและลงนามรับผิดชอบในฐานะหัวหนาผูบังคับบัญชา 
     ขอ 45. ใหหัวหนาหนวยงานอ่ืน ๆ ทํารายงานแสดงกิจการที่ไดกระทําไปแลวเปนรายเดือน 
แยกเปนประเภทงานเสนอหัวหนาหนวยการคลังหรือสมุหบัญช ีและปลัดเทศบาลทราบ 
     ขอ 46. ใหปลัดเทศบาล รวบรวมรายงานตามความในขอ 44. และ 45. เสนอคณะเทศมนตรี 
โดยแสดงกิจการที่ไดกระทําแลวแตตนปงบประมาณถึงงวดเดือนกอนวาไดแลวเสร็จไปเพียงใด 
และ 
 สิ้นเปลืองเงินเปนจํานวนเทาใด เปรียบเทียบกับงบประมาณวางานที่จะตองทําตอไปนั้น คงเหลือ
และ 
จะตองสิ้นเปลืองเงินอีกเปนจํานวนเทาใด 
     ขอ 47. ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ สมควรจะยกเวนจากการปฏิบัติเปนกรณีพิเศษเฉพาะกรณี 
                              ใหไว ณ วันที ่3 มิถุนายน พ.ศ. 2501 
                                      พลโท ป. จารุเสถียร 
                                 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 


