
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   

 
โดยที่สมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการ

เทศบาลเพื่อใหการบริหารเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน และ
มีสวนชวยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาไดมีโอกาสกูเงินไปทะนุบํารุงทองถ่ินไดกวางขวาง และ
เปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินยิ่งข้ึน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 
๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนสงเสริม

กิจการเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๒” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. 

๒๕๑๘ 
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. 

๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“เทศบาล” หมายความรวมถึง เมืองพัทยา 
“นายกเทศมนตรี” หมายความรวมถึง นายกเมืองพัทยา 
“เงินสะสม” หมายความวา เงินที่เหลือจายจากเงินรายรับของงบทั่วไป ตาม

งบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และใหหมายความรวมถึงเงินรายรับ
อ่ืนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับไวภายในวันสิ้นปงบประมาณหลังจากที่ไดหักทุนสํารอง เงิน
สะสมและลูกหนี้ที่เกิดจากรายไดคางชําระประจําปไวแลว 

“เงินทุน” หมายความวา เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๓ ง/หนา ๔/๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๕  ใหประธานคณะกรรมการเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลรักษาการตาม
ระเบียบนี้และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเพ่ือดําเนินการ
ใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 
   

 
ขอ ๖  ใหมีคณะกรรมการเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เรียกโดยยอวา 

“ก.ส.ท.” ประกอบดวย 
(๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ 
(๒) รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบงานกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน เปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 
(๓) อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง 
(๔) รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทุกคน เปนกรรมการ 
(๕) นายกเทศมนตรี ซึ่งเปนผูแทนของเทศบาลทั่วราชอาณาจักร จํานวนสิบคน 

เปนกรรมการ 
(๖) ผูเช่ียวชาญดานกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ินคนหนึ่ง เปนกรรมการ 
(๗) ผูอํานวยการสํานักบริหารการคลังทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

เปนกรรมการและเลขานุการ 
(๘) ผูอํานวยการสวนพัฒนาระบบบัญชีทองถ่ิน สํานักบริหารการคลังทองถ่ิน 

กรมสงเสริม การปกครองทองถ่ิน เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
กรรมการตาม (๕) ใหนายกเทศมนตรีเลือกกันเองตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 

ก.ส.ท. กําหนด และใหอยูในตําแหนงตลอดวาระการดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรี 
ในระหวางที่กรรมการตาม (๕) พนจากตําแหนง ให ก.ส.ท. ประกอบดวย

กรรมการเทาที่เหลืออยู 
 
ขอ ๗  ให ก.ส.ท. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) อํานวยการทั่วไป กําหนดหลักเกณฑตาง ๆ เพ่ือใชในการดําเนินกิจการ การ

บริหารเงินทุน และควบคุมการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
(๒) พิจารณาอนุมัติใหเทศบาลกูยืมเงิน เพ่ือดําเนินกิจการอันเปนการลงทุนตาม

อํานาจหนาที่ของเทศบาล 
(๓) พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายของสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการ

เทศบาล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) ใหความเห็นชอบในการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
การคลัง การงบประมาณ การรักษาประโยชนทรัพยสิน การจัดหาพัสดุ การกอหนี้ผูกพัน การ
อนุมัติการจายเงินทุน เงินรายไดและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการบริหารเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 

 
ขอ ๘  ใหมีคณะอนุกรรมการเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เรียกโดยยอวา 

“อ.ส.ท.” ประกอบดวย 
(๑) อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เปนประธานอนุกรรมการ 
(๒) รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทุกคน เปนอนุกรรมการ 
(๓) พนักงานเทศบาลที่มีความรูทางดานชางตามที่ ก.ส.ท. แตงตั้ง จํานวนสาม

คน เปนอนุกรรมการ 
(๔) ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานการคลังทองถ่ิน สํานักบริหารการคลังทองถ่ิน กรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ินคนหนึ่ง เปนอนุกรรมการ 
(๕) ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน เปนอนุกรรมการ 
(๖) ผูอํานวยการสวนนโยบายการคลังและพัฒนารายได สํานักบริหารการคลัง

ทองถ่ินกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เปนอนุกรรมการ 
(๗) ผูอํานวยการสํานักบริหารการคลังทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
(๘) ผูอํานวยการสวนพัฒนาระบบบัญชีทองถ่ิน สํานักบริหารการคลังทองถ่ิน

กรมสงเสริม การปกครองทองถ่ิน เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
(๙) หัวหนาฝายสงเสริมกิจการกองทุนทองถ่ิน สวนพัฒนาระบบบัญชีทองถ่ิน

สํานักบริหาร การคลังทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เปนอนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

 
ขอ ๙  ให อ.ส.ท. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) พิจารณากลั่นกรองโครงการขอกูเงินและเสนอความเห็นให ก.ส.ท. พิจารณา 
(๒) พิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับงบประมาณรายจายประจําปของ

สํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลเพื่อเสนอ ก.ส.ท. พิจารณาอนุมัต ิ
(๓) รายงานเรื่องตาง ๆ ที่ควรเสนอตอที่ประชุม ก.ส.ท. เพ่ือพิจารณา 
(๔) ดําเนินการอื่นใดตามที่ ก.ส.ท. มอบหมาย 
ใหประธาน อ.ส.ท. ในฐานะอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีอํานาจใน

การดําเนินการเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การงบประมาณ การพัสดุ 
และการบริหารงานบุคคลของสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ตามหลักเกณฑที่ ก.ส.ท. 
กําหนด 

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๐  การประชุมของ ก.ส.ท. ตามขอ ๖ ใหประธานเปนผูกําหนดและเรียก
ประชุมเปนครั้งคราวตามความจําเปน และตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการที่มีอยูจึงเปนองคประชุม การลงมติใด ๆ ใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมเปนผูช้ีขาด 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชกับการประชุมของ อ.ส.ท. โดยอนุโลม 
 
ขอ ๑๑  ใหสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล สังกัดสํานักบริหารการคลัง

ทองถ่ินกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 

หมวด ๒ 
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 

   
 

ขอ ๑๒  เงินทุนประกอบดวย 
(๑) เงินทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการ

เทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
(๒) เงินสะสมของเทศบาลตามขอ ๑๓ 
(๓) ดอกผลของเงินทุน 
(๔) เงินอื่น ๆ ที่มีผูอุทิศใหแกเงินทุน 
 
ขอ ๑๓  ใหเทศบาลทุกแหงจัดสงเงินจํานวนรอยละสิบของเงินสะสมเปนประจําป

ทุกปไปยังประธาน อ.ส.ท. โดยใหจัดสงถึงประธาน อ.ส.ท. ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
 
ขอ ๑๔  เงินทุนตามขอ ๑๒ ให อ.ส.ท. นําฝากไวกับธนาคารโดยไมขัดกับมติของ

คณะรัฐมนตรี 
 
ขอ ๑๕  การถอนเงินจากธนาคารใหประธาน อ.ส.ท. หรืออนุกรรมการ อ.ส.ท. ผู

ซึ่งประธาน อ.ส.ท. มอบหมายรวมกับเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการ อ.ส.ท. อีกอยางนอยหนึ่ง
คนลงลายมือช่ือรวมกัน 

 
หมวด ๓ 

การจายเงินทนุและการคดิดอกเบี้ย 
   

 
ขอ ๑๖  การจายเงินทุนใหจายไดเฉพาะกรณีดังนี้ 
(๑) ใหเทศบาลกูไปดําเนินการตามอํานาจหนาที่โดยชําระเงินตนคืน พรอม

ดอกเบี้ยภายในระยะเวลาไมเกินสิบหาป 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) เพ่ือใชในการลงทุนของสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล รวมแลว
ตองไมเกินรอยละหาสิบของรายไดสะสมทั้งหมดของเงินทุน 

(๓) เพ่ือใชจายในการบริหารงานของสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 
 
ขอ ๑๗  เทศบาลซึ่งมีสิทธิที่จะกูเงินทุนได จะตองเปนเทศบาลซึ่งไดฝากเงินกับ

เงินทุนตามขอ ๑๒ และใหกูไดไมเกินสิบเทาของจํานวนเงินที่เทศบาลนั้นไดสงฝากไวกับเงินทุน  
ทั้งนี้ เปนไปตามฐานะการคลังของเทศบาลนั้น ๆ เวนแต ก.ส.ท. จะไดพิจารณาเห็นสมควรเปน
อยางอ่ืน 

 
ขอ ๑๘  เงินที่จายใหเทศบาลกูตามความในขอ ๑๖ (๑) ใหคิดดอกเบี้ยในอัตรา

ตามที่ ก.ส.ท. กําหนดแตตองไมเกินรอยละเจ็ดตอป 
 
ขอ ๑๙  ใหจายดอกเบี้ยใหแกเทศบาลที่สงเงินฝากเงินทุนในอัตราตามที่ ก.ส.ท. 

กําหนดแตตองไมเกินรอยละสี่ตอป 
 
ขอ ๒๐  ใหประธาน อ.ส.ท. ในฐานะอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินหรือ

อนุกรรมการ อ.ส.ท. ที่ประธาน อ.ส.ท. มอบหมาย เปนผูลงนามในสัญญาใหกู 
 
ขอ ๒๑  การใหกูเงินทุน เพ่ือเปนทุนหมุนเวียนและเพื่อเพ่ิมทุนหมุนเวียน

เก่ียวกับกิจการสถานธนานุบาล ให ก.ส.ท. พิจารณาอนุมัติ การพิจารณาอนุมัติดังกลาวอาจทําเปน
มติเวียนได 

 
ขอ ๒๒  การจายเงินงบประมาณรายจายประจําปและการกอหนี้ผูกพันของ

สํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล กําหนดเงื่อนไขในการจายเงินไว ดังนี้ 
(๑) จํานวนเงินที่จายครั้งหนึ่งไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนบาทถวน) เปน

อํานาจของเลขานุการ อ.ส.ท. 
(๒) จํานวนเงินที่จายครั้งหนึ่งเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนบาทถวน) แตไม

เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หาลานบาทถวน) เปนอํานาจของอนุกรรมการ อ.ส.ท. ซึ่งประธาน 
อ.ส.ท. มอบหมาย 

(๓) จํานวนเงินที่จายครั้งหนึ่งเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หาลานบาทถวน) เปน
อํานาจของประธาน อ.ส.ท. 

 
ขอ ๒๓  การตั้งงบประมาณรายจายประจําปเพ่ือใชจายตามขอ ๒๒ ใหตั้ง

งบประมาณรายจายไดไมเกินรอยละยี่สิบของเงินรายไดของปที่ผานมาแลวหลังหักจายเปน
ดอกเบี้ยเงินฝากใหแกเทศบาล ตามขอ ๑๙ 

 
บทเฉพาะกาล 

   



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๒๔  ใหเงินทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการ

เทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแกไขเพิ่มเติม เปนเงินทุนตามระเบียบนี ้
 
ขอ ๒๕  ใหบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน เงินงบประมาณ รายได และ

ผูปฏิบัติงานของสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แกไขเพิ่มเติม เปนของสํานักงานเงินทุน
สงเสริมกิจการเทศบาลตามระเบียบนี ้

 
ขอ ๒๖  ใหกรรมการและอนุกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แกไขเพิ่มเติม ที่อยูในตําแหนงในวันที่ระเบียบ
นี้ มีผลใชบังคับ เปนกรรมการและอนุกรรมการตามระเบียบนี้ จนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการ
และอนุกรรมการขึ้นใหมตามระเบียบนี้ 

 
ขอ ๒๗  หลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติที่ออกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แกไขเพิ่มเติม ที่ใชบังคับอยูในวันที่
ระเบียบนี้ใชบังคับใหยังคงใชบังคับไดตอไป เพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ จนกวาจะมี
การวางหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติข้ึนใหมตามระเบียบนี้แลวแตกรณี 

 
 

ประเทศ ณ วนัที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
บุญจง  วงศไตรรัตน 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตัริาชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ 

 
นันทนภัสร/ตรวจ 

๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


