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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่สมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน ทุน สงเสริม กิจการเทศบาล
เพื่อ ใหการบริหารเงิน ทุน สงเสริม กิจการเทศบาลเหมาะสมกับสภาพการณใ นปจจุบัน และมีสวน
ชว ยเหลื อ เทศบาลและเมือ งพั ท ยาได มี โอกาสกูเ งิน ไปทะนุ บํ ารุ งท อ งถิ่ น ได กว างขวาง และเป น
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นยิ่งขึ้น
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรี ยกวา “ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว าดว ยเงิ น ทุ น สง เสริ ม กิจ การ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใ หใ ชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวัน นับ แตวัน ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๘
(๒) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวา ดว ยเงิ น ทุ น สง เสริ ม กิ จการเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๒
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“เทศบาล” หมายความรวมถึง เมืองพัทยา
“นายกเทศมนตรี” หมายความรวมถึง นายกเมืองพัทยา
“เงินสะสม” หมายความวา เงินที่เหลือจายจากเงินรายรับของงบทั่วไป ตามงบประมาณรายจาย
ประจําปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และใหหมายความรวมถึงเงินรายรับอื่นที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ไดรับไวภายในวัน สิ้น ปงบประมาณหลังจากที่ไดหักทุน สํารอง เงิน สะสมและลูกหนี้
ที่เกิดจากรายไดคางชําระประจําปไวแลว
“เงินทุน” หมายความวา เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
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ขอ ๕ ใหประธานคณะกรรมการเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลรักษาการตามระเบียบนี้
และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้
หมวด ๑
คณะกรรมการเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการเงิน ทุน สงเสริม กิจ การเทศบาล เรีย กโดยยอ วา “ก.ส.ท.”
ประกอบดวย
(๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ
(๒) รองปลั ด กระทรวงมหาดไทยที่ รั บ ผิ ด ชอบงานกรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น
เปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
(๓) อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง
(๔) รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทุกคน เปนกรรมการ
(๕) นายกเทศมนตรี ซึ่ ง เป น ผู แ ทนของเทศบาลทั่ ว ราชอาณาจั ก ร จํ า นวนสิ บ คน
เปนกรรมการ
(๖) ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นคนหนึ่ง
เปนกรรมการ
(๗) ผู อํ า นวยการสํ า นั ก บริ ห ารการคลั ง ท อ งถิ่ น กรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น
เปนกรรมการและเลขานุการ
(๘) ผูอํานวยการสวนพัฒนาระบบบัญชีทองถิ่น สํานักบริหารการคลังทองถิ่น กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการตาม (๕) ใหน ายกเทศมนตรีเลือกกันเองตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ส.ท.
กําหนด และใหอยูในตําแหนงตลอดวาระการดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรี
ในระหวางที่กรรมการตาม (๕) พนจากตําแหนง ให ก.ส.ท. ประกอบดวยกรรมการเทาที่
เหลืออยู
ขอ ๗ ให ก.ส.ท. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) อํานวยการทั่วไป กําหนดหลักเกณฑตาง ๆ เพื่อใชใ นการดําเนิน กิจการ การบริหาร
เงินทุน และควบคุมการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้
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(๒) พิจารณาอนุมัติใ หเทศบาลกูยืมเงิน เพื่อดําเนิน กิจการอัน เปน การลงทุน ตามอํานาจ
หนาที่ของเทศบาล
(๓) พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายของสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
(๔) ใหความเห็น ชอบในการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การคลัง
การงบประมาณ การรักษาประโยชนทรัพยสิน การจัดหาพัสดุ การกอหนี้ผูกพัน การอนุมัติการจาย
เงินทุน เงินรายไดและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
ขอ ๘ ใหมีคณะอนุกรรมการเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เรียกโดยยอวา “อ.ส.ท.”
ประกอบดวย
(๑) อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนประธานอนุกรรมการ
(๒) รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทุกคน เปนอนุกรรมการ
(๓) พนั ก งานเทศบาลที่ มี ค วามรู ท างด า นช า งตามที่ ก.ส.ท. แต ง ตั้ ง จํา นวนสามคน
เปนอนุกรรมการ
(๔) ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการคลังทองถิ่น สํานักบริหารการคลังทองถิ่น กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นคนหนึ่ง เปนอนุกรรมการ
(๕) ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและระเบียบทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่ น
เปนอนุกรรมการ
(๖) ผูอํานวยการสวนนโยบายการคลังและพัฒ นารายได สํานักบริหารการคลังทองถิ่ น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนอนุกรรมการ
(๗) ผู อํ า นวยการสํ า นั ก บริ ห ารการคลั ง ท อ งถิ่ น กรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น
เปนอนุกรรมการและเลขานุการ
(๘) ผูอํานวยการสวนพัฒนาระบบบัญชีทองถิ่น สํานักบริหารการคลังทองถิ่นกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
(๙) หัวหนาฝายสงเสริมกิจการกองทุนทองถิ่น สวนพัฒนาระบบบัญชีทองถิ่นสํานักบริหาร
การคลังทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ขอ ๙ ให อ.ส.ท. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณากลั่นกรองโครงการขอกูเงินและเสนอความเห็นให ก.ส.ท. พิจารณา
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(๒) พิจารณาและใหความเห็น เกี่ยวกับงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานเงินทุน
สงเสริมกิจการเทศบาลเพื่อเสนอ ก.ส.ท. พิจารณาอนุมัติ
(๓) รายงานเรื่องตาง ๆ ที่ควรเสนอตอที่ประชุม ก.ส.ท. เพื่อพิจารณา
(๔) ดําเนินการอื่นใดตามที่ ก.ส.ท. มอบหมาย
ใหประธาน อ.ส.ท. ในฐานะอธิบ ดีกรมสงเสริม การปกครองท องถิ่ น มี อํานาจในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การงบประมาณ การพัสดุ และการ
บริหารงานบุคคลของสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ตามหลักเกณฑที่ ก.ส.ท. กําหนด
ขอ ๑๐ การประชุมของ ก.ส.ท. ตามขอ ๖ ใหประธานเปนผูกําหนดและเรียกประชุม
เปนครั้งคราวตามความจําเปน และตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ที่มีอยูจึงเปน องคประชุม การลงมติใ ด ๆ ใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเทากัน ใหประธานในที่
ประชุมเปนผูชี้ขาด
ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชกับการประชุมของ อ.ส.ท. โดยอนุโลม
ขอ ๑๑ ใหสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล สังกัดสํานักบริหารการคลังทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
หมวด ๒
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
ขอ ๑๒ เงินทุนประกอบดวย
(๑) เงิ น ทุ น ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยเงิ น ทุ น ส ง เสริ ม กิ จ การเทศบาล
พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แกไขเพิ่มเติม
(๒) เงินสะสมของเทศบาลตามขอ ๑๓
(๓) ดอกผลของเงินทุน
(๔) เงินอื่น ๆ ที่มีผูอุทิศใหแกเงินทุน
ขอ ๑๓ ใหเทศบาลทุกแหงจัดสงเงินจํานวนรอยละสิบของเงินสะสมเปนประจําปทุกปไป
ยังประธาน อ.ส.ท. โดยใหจัดสงถึงประธาน อ.ส.ท. ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ขอ ๑๔ เงิ น ทุ น ตามขอ ๑๒ ให อ.ส.ท. นํา ฝากไว กั บธนาคารโดยไม ขัด กั บ มติ ข อง
คณะรัฐมนตรี
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ขอ ๑๕ การถอนเงิน จากธนาคารใหประธาน อ.ส.ท. หรืออนุกรรมการ อ.ส.ท. ผูซึ่ง
ประธาน อ.ส.ท. มอบหมายรวมกับเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการ อ.ส.ท. อีกอยางนอยหนึ่งคน
ลงลายมือชื่อรวมกัน
หมวด ๓
การจายเงินทุนและการคิดดอกเบี้ย
ขอ ๑๖ การจายเงินทุนใหจายไดเฉพาะกรณีดังนี้
(๑) ใหเทศบาลกูไปดําเนินการตามอํานาจหนาที่โดยชําระเงินตนคืน พรอมดอกเบี้ยภายใน
ระยะเวลาไมเกินสิบหาป
(๒) เพื่อใชในการลงทุนของสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล รวมแลวตองไมเกิน
รอยละหาสิบของรายไดสะสมทั้งหมดของเงินทุน
(๓) เพื่อใชจายในการบริหารงานของสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
ขอ ๑๗ เทศบาลซึ่งมีสิทธิที่จะกูเงิน ทุนได จะตองเปนเทศบาลซึ่งไดฝ ากเงิน กับเงิน ทุน
ตามขอ ๑๒ และใหกูไดไมเกินสิบเทาของจํานวนเงิน ที่เทศบาลนั้น ไดสงฝากไวกับเงิน ทุน ทั้งนี้
เปนไปตามฐานะการคลังของเทศบาลนั้น ๆ เวนแต ก.ส.ท. จะไดพิจารณาเห็นสมควรเปนอยางอื่น
ขอ ๑๘ เงินที่จายใหเทศบาลกูตามความในขอ ๑๖ (๑) ใหคิดดอกเบี้ยในอัตราตามที่ ก.ส.ท.
กําหนดแตตองไมเกินรอยละเจ็ดตอป
ขอ ๑๙ ใหจายดอกเบี้ยใหแกเทศบาลที่สงเงินฝากเงินทุนในอัตราตามที่ ก.ส.ท. กําหนด
แตตองไมเกินรอยละสี่ตอป
ขอ ๒๐ ใหประธาน อ.ส.ท. ในฐานะอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นหรืออนุกรรมการ
อ.ส.ท. ที่ประธาน อ.ส.ท. มอบหมาย เปนผูลงนามในสัญญาใหกู
ขอ ๒๑ การใหกูเงินทุน เพื่อเปนทุนหมุนเวียนและเพื่อเพิ่มทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับกิจการ
สถานธนานุบาล ให ก.ส.ท. พิจารณาอนุมัติ การพิจารณาอนุมัติดังกลาวอาจทําเปนมติเวียนได
ขอ ๒๒ การจายเงินงบประมาณรายจายประจําปและการกอหนี้ผูกพันของสํานักงานเงินทุน
สงเสริมกิจการเทศบาล กําหนดเงื่อนไขในการจายเงินไว ดังนี้
(๑) จํานวนเงินที่จายครั้งหนึ่งไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนบาทถวน) เปนอํานาจของ
เลขานุการ อ.ส.ท.

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๓ ง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มกราคม ๒๕๕๓

(๒) จํ า นวนเงิ น ที่ จ า ยครั้ ง หนึ่ ง เกิ น ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห า แสนบาทถ ว น) แต ไ ม เ กิ น
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หาลานบาทถวน) เปนอํานาจของอนุกรรมการ อ.ส.ท. ซึ่งประธาน อ.ส.ท.
มอบหมาย
(๓) จํานวนเงินที่จายครั้งหนึ่งเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หาลานบาทถวน) เปนอํานาจของ
ประธาน อ.ส.ท.
ขอ ๒๓ การตั้งงบประมาณรายจายประจําปเพื่อ ใชจายตามข อ ๒๒ ให ตั้งงบประมาณ
รายจายไดไมเกินรอยละยี่สิบของเงินรายไดของปที่ผานมาแลวหลังหักจายเปนดอกเบี้ยเงินฝากใหแก
เทศบาล ตามขอ ๑๙
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๔ ใหเงินทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุน สงเสริมกิจการเทศบาล
พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แกไขเพิ่มเติม เปนเงินทุนตามระเบียบนี้
ขอ ๒๕ ให บ รรดากิ จ การ ทรั พ ย สิ น สิ ท ธิ หนี้ สิ น เงิ น งบประมาณ รายได และ
ผูปฏิบัติงานของสํานักงานเงิน ทุน สงเสริม กิจการเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดว ย
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แกไขเพิ่มเติม เปนของสํานักงานเงินทุนสงเสริม
กิจการเทศบาลตามระเบียบนี้
ขอ ๒๖ ให กรรมการและอนุก รรมการตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวา ดว ยเงิน ทุ น
สงเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แกไขเพิ่มเติม ที่อยูในตําแหนงในวันที่ระเบียบนี้ มีผลใช
บั ง คั บ เป น กรรมการและอนุ ก รรมการตามระเบี ย บนี้ จนกว า จะมี ก ารแต ง ตั้ ง กรรมการ
และอนุกรรมการขึ้นใหมตามระเบียบนี้
ขอ ๒๗ หลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติที่ออกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุน
สงเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แกไขเพิ่มเติม ที่ใชบังคับอยูในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ
ใหยังคงใชบังคับไดตอไป เพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ จนกวาจะมีการวางหลักเกณฑหรือ
แนวปฏิบัติขึ้นใหมตามระเบียบนี้แลวแตกรณี
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
บุญจง วงศไตรรัตน
รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

