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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
โดยที่ เ ป็ น การสมควรก าหนดระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ว ยการเบิ กค่ าใช้ จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา 5 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบี ย บนี้ เรีย กว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการเบิกค่ าใช้จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตาบล
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
“ค่าใช้จ่าย” หมายความว่า รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายในการบริหารงานประจาตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรายจ่ายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวตามที่
กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่าย ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายจากงบดาเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรืองบรายจ่ายอื่นใดที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน และให้หมายความ
รวมถึงรายจ่ายที่เกิดจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยด้วย
ข้อ 4 การเบิ ก จ่ า ยตามระเบี ย บนี้ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นต้ อ งดาเนิน การเบิ ก จ่าย
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ
ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายใดที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คาสั่งหรือ
หนังสือเวียนของกระทรวงมหาดไทยกาหนดไว้ ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามรายการและอัต รา
ที่กาหนดไว้
ข้อ 6 หลั ก ฐานการจ่ า ยให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 7 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นกากับดูแลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบนี้
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ในกรณีที่การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใดไม่เป็นไปตามระเบียบนี้อันเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับ
ความเสียหาย ให้ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยเร็ว
ข้อ 8 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความ วินิจฉัยปัญหา
กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้ขอทาความตกลง
กับปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
หมวด 1
ค่าตอบแทน
ข้อ 9 ค่าใช้จ่ายสาหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริ หาร
ท้องถิ่นเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนได้ตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ข้อ 10 ค่ า ใช้ จ่ า ยดั ง ต่ อ ไปนี้ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เบิ ก จ่ า ยได้ ต ามความจ าเป็ น เหมาะสม
ประหยัด และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
(1) ค่าตอบแทนล่ามในการแปลภาษาท้องถิ่น ภาษาต่างประเทศ หรือภาษามือ
(2) ค่าตอบแทนในการแปลหนังสือ หรือเอกสาร
(3) ค่าตอบแทนในการจัดเก็บหรือสารวจข้อมูล เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่มีการจัดเก็บหรือ
สารวจข้อมูล
ในกรณี ที่ ผู้ แ ปล หรื อ ผู้ จั ด เก็ บ หรื อ ผู้ ส ารวจข้ อ มู ล เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ มิให้ได้รับค่าตอบแทน
หมวด 2
ค่าใช้สอย
ข้อ 11 ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย มีดังต่อไปนี้
(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ
ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์
(2) ค่าจ้างเอกชนดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธ์งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(4) ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย
ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา สาหรับวางอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ
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(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้หมายรวมถึง
การประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น เป็นต้น
(6) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สาหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก
เข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงข่าว
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(7) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชารุด
เสียหายจากการใช้งานปกติ
(8) ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบให้ชาวต่างประเทศ กรณีเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่ ว คราว กรณี ช าวต่ า งประเทศเดิ น ทางมาประเทศไทย ในนามขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เป็นส่วนรวม
(9) ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ สาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
หรือลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุ หรือผู้ให้ความช่วยเหลือ หรือควรได้รับการยกย่องจากทางราชการ
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเว็บไซต์
(11) ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการหรือ
ค่าบัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ที่ทาให้
ไม่สามารถเดินทางได้ ทั้งนี้ ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางเป็นเหตุ
(12) ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทาธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มิใช่เป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน
(13) ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่อื่นชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1๔) ค่าใช้จ่ายในการประดับ ตกแต่งอาคารสถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1๕) ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกาจัดแมลง แมง หนู หรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะ
นาโรคร้ายมาสู่คน และให้หมายความรวมถึงการกาจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หรือบ้านพักที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้
(๑๖) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารสาหรับผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยโรคเรื้อน ของสถานบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรืออาหาร นม อาหารเสริม สาหรับเด็กที่อยู่ในการสงเคราะห์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑๗) ค่าใช้จ่ายในการเป็น สมาชิ ก หรือการจัด ซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิม พ์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในราชการโดยส่วนรวม
(1๘) ค่าบริการในการกาจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าบริการในการกาจัดสิ่งปฏิกูล บ้านพักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีไม่มีผู้พักอาศัย
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(1๙) ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สาหรับรถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบว่าด้วยรถราชการ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มาโดย
วิธีการซื้อ การยืม การเช่า หรือรับบริจาค หรือได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศและขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
(๒๐) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด ผลิตรายการ และถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ และวิทยุ
(๒๑) ค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้น
ค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
(๒๒) ค่ า ใช้ จ่ า ยต่า ง ๆ ที่ เ กิ ด จากการใช้พั สดุที่ ยื มจากหน่วยงานอื่ น เพื่ อ ใช้ ปฏิบัติร าชการ
กรณีจาเป็นเร่งด่วนเป็นการชั่วคราว
(๒3) ค่าตรวจร่างกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวีจาก
การปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไม่ถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือ
ลูกจ้างประจาที่จะใช้สิทธิเบิกจ่ายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
กาหนด
ข้อ ๑2 ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยตามข้อ ๑๑ ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกินอัตราของกระทรวงการคลังที่กาหนดให้ส่วนราชการ
ในกรณี ก ระทรวงการคลั ง ไม่ ไ ด้ ก าหนดค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ ป็ น ค่ า ใช้ ส อยเรื่ อ งใดตามข้ อ ๑๑ ไว้
ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายได้ตามความจาเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ข้อ 13 ค่าใช้สอยดังต่อไปนี้ มิให้เบิกจ่าย
(1) ค่าจัดทาสมุดบันทึก สมุดฉีก หรือของชาร่วย เนื่องในโอกาสต่าง ๆ
(2) ค่าจัดพิมพ์ ค่าจัดส่ง ค่าฝากส่งเป็นรายเดือน สาหรับบัตรอวยพรในเทศกาลต่าง ๆ และ
ค่าจัดพิมพ์นามบัตรให้กับบุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) ค่าพวงมาลัย ดอกไม้ ของขวัญ หรือของเยี่ยมผู้ป่วย เพื่อมอบให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน บุคคล เนื่องในโอกาสต่าง ๆ
(4) ค่าทิป
(5) เงินหรือสิ่งของบริจาค
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(7) ค่าใช้สอยที่ไม่ให้เบิกจ่ายนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ข้อ 14 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเช่ า อาคารและที่ ดิ น รวมทั้ ง ค่ า บริ ก ารอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วกั บ การเช่ า
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ตามอัตรา ดังนี้
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(๑) การเช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เก็บเอกสารหรือพัสดุต่าง ๆ ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง
ไม่เกินอัตราตารางเมตรละห้าร้อยบาทต่อเดือน หรือในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นต้องเช่าในอัตรา
เกินตารางเมตรละห้าร้อยบาทต่อเดือน ให้เบิกจ่ายในวงเงินไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อเดือน
(๒) การเช่าที่ดินเพื่อใช้ในราชการ ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราห้าหมื่นบาทต่อเดือน
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่จะต้องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตาม (๑) หรือ (๒) เกินอัตราที่กาหนดไว้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ทั้งนี้ อัตราที่เบิกจ่ายต้องไม่สูงกว่าอัตราตามท้องตลาด และ
ต้องบันทึกเหตุผลที่ต้องเบิกจ่ายในอัตรานั้นไว้ด้วย
ข้อ 15 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง
ข้อ 16 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เสียหายยื่นคาขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชดใช้ ก รณี ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ก ระท าละเมิ ด ต่ อ บุ ค คลภายนอกในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายโดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการนั้น
หมวด 3
ค่าวัสดุ
ข้อ 17 ค่าวัสดุต ามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสม ประหยัด และ
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
หมวด 4
ค่าสาธารณูปโภค
ข้อ 18 ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคดังต่อไปนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
(1) ค่าไฟฟ้า ค่าน้ า ค่าโทรศัพท์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบ้านพักราชการ
ที่ไม่มีผู้พักอาศัยให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
(2) ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าบริการไปรษณีย์ตอบรับ ค่าดวงตราไปรษณีย์
หรือค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบและค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าวิทยุสื่อสาร เป็นต้น
(๔) ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
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บทเฉพาะกาล
ข้อ 19 การเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ ป็ น ค่ า ใช้ ส อยตามระเบี ย บนี้ ที่ ไ ด้ ด าเนิ น การไปแล้ ว
ที่ ไ ด้ ก ระท าโดยสุ จ ริ ต และเป็ น ไปตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ก่ อ นวั น ที่ ร ะเบี ย บนี้ ใ ช้ บั ง คั บ
ให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยที่ชอบตามระเบียบนี้
ข้อ 20 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยที่อยู่ระหว่างดาเนินการก่อนหรือในวันที่ระเบียบนี้
ใช้บังคับ ให้ดาเนินการตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องนั้น ๆ ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

