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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด�วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน 

ขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   
 

โดยท่ีเป4นการสมควรแก�ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการรับเงิน 
การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห�งพระราชบัญญัติองค%การ

บริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห�งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค%การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว� ดังต�อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว�า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการรับเงิน การเบิก

จ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘” 

 
ข�อ ๒๑  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับตั้งแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป4นต�นไป 
 
ข�อ ๓  ให�ยกเลิกความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ของข�อ ๕ ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และให�ใช�ความต�อไปน้ีแทน 

“(๑) “องค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน” หมายความว�า องค%การบริหารส�วนจังหวัด 
เทศบาล และองค%การบริหารส�วนตําบล รวมท้ังกิจการพาณิชย%ขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินด�วย 

(๒) “สภาท�องถ่ิน” หมายความว�า สภาองค%การบริหารส�วนจังหวัด สภาเทศบาลและ
สภาองค%การบริหารส�วนตําบล 

(๓) “ผู�บ ริหารท�องถ่ิน” หมายความว�า นายกองค%การบริหารส�วนจังหวัด 
นายกเทศมนตรี และนายกองค%การบริหารส�วนตําบล 

(๔) “ผู�ช�วยผู�บริหารท�องถ่ิน” หมายความว�า รองนายกองค%การบริหารส�วนจังหวัด 
รองนายกเทศมนตรี และรองนายกองค%การบริหารส�วนตําบล 

(๕) “ปลัดองค%กรปกครองส�วนท�องถิ่น” หมายความว�า ปลัดองค%การบริหารส�วน
จังหวัด ปลัดเทศบาล และปลัดองค%การบริหารส�วนตําบล 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๒๓๐ ง/หน�า ๒/๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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(๖) “พนักงานส�วนท�องถ่ิน” หมายความว�า ข�าราชการองค%การบริหารส�วนจังหวัด 
พนักงานเทศบาล และพนักงานส�วนตําบล” 

 
ข�อ ๔  ให�ยกเลิกความในข�อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการรับเงิน 

การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และให�ใช�ความต�อไปน้ีแทน 

“ข�อ ๖  บรรดาแบบพิมพ%และเอกสารใด ๆ ที่ใช�ในการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน 
การฝากเงิน การถอนเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
ตลอดจนแบบบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงิน ให�เป4นไปตามท่ีกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน
กําหนด เว�นแต�จะมีกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับกําหนดไว�เป4นอย�างอ่ืน” 

 
ข�อ ๕  ให�ยกเลิกความในข�อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการรับเงิน 

การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และให�ใช�ความต�อไปน้ีแทน 

“ข�อ ๘  การรับเงินให�รับเป4นเงินสด ส�วนการรับเช็ค ดราฟท% หรือตราสารอย�างอ่ืน 
หรือโดยวิธีอ่ืนใด ให�ปฏิบัติตามวิธีการท่ีกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินกําหนด” 

 
ข�อ ๖  ให�ยกเลิกความในข�อ ๑๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการรับเงิน 

การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และให�ใช�ความต�อไปน้ีแทน 

“ข�อ ๑๐  ให�หน�วยงานคลังบันทึกเงินท่ีได�รับในสมุดเงินสด ภายในวันท่ีได�รับเงินสด 
เช็คหรือดราฟท% หรือตราสารอย�างอ่ืนหรือโดยวิธีอ่ืนใดน้ัน โดยแสดงให�ทราบว�าได�รับเงินตามฎีกา 
ใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารอ่ืน เล�มใด เลขท่ีใด จํานวนเท�าใด” 

 
ข�อ ๗  ให�ยกเลิกความในข�อ ๔๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการรับเงิน 

การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และให�ใช�ความต�อไปน้ีแทน 

“ข�อ ๔๖  การเบิกเงินเดือน ค�าจ�าง บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหน�ง เงินเพ่ิม 
เงินประโยชน%ตอบแทนอ่ืน เงินช�วยเหลือและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ให�เป4นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย” 

 
ข�อ ๘  ให�เพ่ิมความต�อไปน้ีเป4นข�อ ๕๙/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วย

การรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค%กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

“ข�อ ๕๙/๑  รายจ�ายเงินเดือน ค�าจ�าง บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหน�ง เงินเพ่ิม 
เงินประโยชน%ตอบแทนอ่ืน เงินช�วยเหลือและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน หากเบิกเงินไม�ทันสิ้นปNและมี
ความจําเป4นต�องใช�จ�ายเงินน้ันต�อไปอีก ให�ผู�บริหารท�องถ่ินอนุมัติให�กันเงินได�ไม�เกินเก�าสิบวัน” 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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ข�อ ๙  ให�ยกเลิกความใน (๕) ของข�อ ๘๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วย
การรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค%กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และให�ใช�ความต�อไปน้ีแทน 

“(๕) ในกรณีท่ีผู�ยืมจะต�องพ�นจากตําแหน�งหรือพ�นจากการปฏิบัติงานให�แก�องค%กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินไม�ว�ากรณีใด ๆ ให�หัวหน�าหน�วยงานคลังมีหน�าท่ีตรวจสอบทะเบียนเงินยืมของ
บุคคลดังกล�าวหากปรากฏว�ายังค�างชําระเงินยืมอยู� ให�หัวหน�าหน�วยงานคลังเร�งรัดให�เสร็จสิ้นในทันที 
ก�อนท่ีผู�ยืมจะต�องพ�นจากตําแหน�งหน�าท่ีไปหรือพ�นจากการปฏิบัติงานให�แก�องค%กรปกครองส�วน
ท�องถิ่นไป ในกรณีที่ผู�ยืมถึงแก�กรรมหรือไม�ยินยอมชดใช�เงินยืมให�นําความใน (๒) มาใช�บังคับโดย
อนุโลม” 

 
ข�อ ๑๐  ให�ยกเลิกความในข�อ ๙๓ และข�อ ๙๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว�าด�วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค%กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และให�ใช�ความต�อไปน้ีแทน 

“ข�อ ๙๓  ให�หน�วยงานคลังจัดทํารายงานเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสม ณ 
วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานท่ีกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินกําหนดส�งให�
สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัดตรวจสอบแล�วรายงานให�ผู�ว�าราชการจังหวัดทราบ
ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปN 

ข�อ ๙๔  กรณีองค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�รับเงินรายรับและต�อมามีการขอคืนใน
ลักษณะของลาภมิควรได�ภายในกําหนดอายุความ ให�องค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินถอนคืนเงินรายรับ 
โดยถือปฏิบัติตามข�อ ๙๕ และข�อ ๙๖” 

 
ข� อ  ๑๑  ให� เ พ่ิ มความต� อ ไป น้ี เป4 นวรรคสองของข� อ  ๙๘ ของระ เ บียบ

กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

“การจัดทําบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร%ขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�
เป4นไปตามหมวด ๑๑” 

 
ข�อ ๑๒  ให�เพิ่มความต�อไปนี้เป4นข�อ ๑๐๑/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว�าด�วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค%กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

“ข�อ ๑๐๑/๑  ให�หัวหน�าหน�วยงานคลังจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานราย
ไตรมาสตามท่ีกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินกําหนดเพ่ือนําเสนอผู�บริหารท�องถ่ินภายในสามสิบวัน
นับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสําเนารายงานดังกล�าวโดยเปOดเผยให�ประชาชนทราบ ณ 
สํานักงานองค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินภายในสิบห�าวันนับแต�ผู�บริหารท�องถ่ินรับทราบรายงาน
ดังกล�าว” 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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ข�อ ๑๓  ให�ยกเลิกความในข�อ ๑๐๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการรับเงิน 
การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และให�ใช�ความต�อไปน้ีแทน 

“ข�อ ๑๐๔  ให�สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัด ตรวจสอบการจัดทํา
บัญชีและรายงานการเงินขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินอย�างน�อยปNละหน่ึงคร้ัง พร�อมท้ังรายงานให�
ผู�ว�าราชการจังหวัดทราบภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีได�ทําการตรวจสอบแล�วเสร็จ 

ผู�บริหารท�องถ่ิน ผู�ว�าราชการจังหวัด อธิบดีกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน หรือ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจให�ผู�เช่ียวชาญบัญชีทําการตรวจสอบบัญชีการเงินขององค%กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินเป4นการภายในได� สําหรับองค%การบริหารส�วนตําบล ให�นายอําเภอดําเนินการดังกล�าวได�
เช�นกัน” 

 
ข�อ ๑๔  ให�ยกเลิกช่ือหมวด ๑๑ เบ็ดเตล็ด ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วย

การรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค%กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และให�ใช�ช่ือ “ระบบบัญชีคอมพิวเตอร%ขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
(Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS)” แทน 

 
ข�อ ๑๕  ให�ยกเลิกความในข�อ ๑๐๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการรับเงิน 

การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และให�ใช�ความต�อไปน้ีแทน 

“ข�อ ๑๐๕  ให�องค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินจัดทําบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร%
ขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (Electronic Local Administrative Accounting System : e-
LAAS) ซึ่งอย�างน�อยประกอบด�วยระบบการทํางาน ๔ ระบบ ดังน้ี 

(๑) ระบบงบประมาณ ประกอบด�วยการจัดทําข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําปN ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปN หรือเทศ
บัญญัติ งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม การโอน และการแก�ไข เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ 
รวมท้ังการควบคุมงบประมาณและรายงานยอดงบประมาณคงเหลือ 

(๒) ระบบรายรับ ประกอบด�วยการรับเงินทุกประเภท รวมท้ังการออกใบเสร็จรับเงิน
และหลักฐานการรับเงิน รายงานและทะเบียนต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

(๓) ระบบรายจ�าย ประกอบด�วยการก�อหน้ีผูกพันและการเบิกจ�ายเงิน รวมท้ังการ
จัดทําฎีการายงานและทะเบียนต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

(๔) ระบบบัญชี ประกอบด�วยการจัดทําบัญชีและทะเบียนต�าง ๆ รวมท้ังการจัดทํา
รายงานการเงินขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน” 

 
ข�อ ๑๖  ให�เพ่ิมความต�อไปน้ีเป4นข�อ ๑๐๕/๑ และข�อ ๑๐๕/๒ ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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“ข�อ ๑๐๕/๑  ให�กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินวางระบบ กําหนดวิธีปฏิบัติงาน 
การบริหารพัฒนาระบบ การส�งเสริมและกํากับดูแลการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร%ขององค%กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน 

ข�อ ๑๐๕/๒  ให�สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัด ส�งเสริมและสนับสนุน 
รวมท้ังกํากับดูแลการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร%ขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ให�เป4นไป
ตามท่ีกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินกําหนด” 

 
ข�อ ๑๗  การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร%ขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ี

ได�ดําเนินการตามระเบียบ ข�อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการไปก�อนวันท่ีระเบียบน้ีมีผลใช�
บังคับ ให�ถือว�าเป4นการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร%ขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินตาม
ระเบียบน้ี 

 
ข�อ ๑๘  ในวาระเร่ิมแรก หากองค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินใดยังไม�พร�อมจะปฏิบัติ 

ตามหมวด ๑๑ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร%ขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (Electronic Local 
Administrative Accounting System : e - LAAS) ตามระเบียบน้ี ให�องค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
น้ันปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการเดิมต�อไปได� แต�ท้ังน้ีต�องไม�เกิน
หน่ึงร�อยแปดสิบวันนับแต�ระเบียบน้ีมีผลใช�บังคับ 

 
ข�อ ๑๙  บรรดาระเบียบ ข�อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการ ท่ีใช�อยู�ก�อน

วันท่ีระเบียบน้ีมีผลใช�บังคับ ให�ใช�ต�อไปโดยอนุโลมเท�าท่ีไม�ขัดหรือแย�งกับระเบียบน้ี 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พลเอก อนุพงษ%  เผ�าจินดา 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/จัดทํา 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 
นุสรา/ตรวจ 

๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ 
 


