
เร่ืองเสร็จที่ ๔๕๘/๒๕๕๓ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง การตั้งงบประมาณรายจายของเทศบาลเพื่อเปนเงินคาบํารุง 

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  
   

 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดมีหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๔๘๒๐ ลงวันที่ 

๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินไดรับขอหารือจากหลายจังหวัดเกี่ยวกับกรณีที่เทศบาลตั้งงบประมาณและเบิก
จายเงินหมวดงบกลางเพื่อเปนเงินคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ซึ่งสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินไดทักทวงโดยใหเหตุผลวา สมาคมจัดตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย เปนองคกรเอกชน มิใชหนวยงานของรัฐ ขอบังคับหรือระเบียบของสมาคมมิไดเปน
กฎหมาย ระเบียบ หรือคําส่ังใดๆ ที่เทศบาลอันเปนสวนราชการตองถือปฏิบัติ การตกลงเขาเปน
สมาชิกของสมาคมเปนขอตกลงระหวางผูประสงคเปนสมาชิกของสมาคม มิอาจถือไดวาเปน
ขอตกลงของสวนราชการ และไมมีกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือส่ังการใดกําหนดใหเทศบาล
สมัคร เข า เปนสมาชิ กของสมาคมใดได  จึ ง เปนการปฏิบั ติ ไม ถู กต องตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  ดังนั้น สํานักงานการตรวจเงินแผนดินจึง
ขอใหเทศบาลระงับการเบิกจายเงินงบประมาณเปนเงินคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย และเรียกคืนเงินที่จายไปแลวทั้งหมดเพื่อสงคืนคลังเทศบาลตอไป  

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินพิจารณาแลวเห็นวา มาตรา ๖๗ (๙) แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ไดกําหนดใหเทศบาลอาจมีรายจายอื่นใดตามขอผูกพัน
หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว ประกอบกับขอ ๑๖ ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๑ กําหนดวา การตั้งงบประมาณรายจายเพื่อเปนคาใชจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินให
กระทําตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๓๘๘๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ 
เร่ือง ซักซอมความเขาใจหนังสือส่ังการ การตราเทศบัญญัติและขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
สรุปวา ใหเทศบาลและเมืองพัทยาตั้งงบประมาณรายจายงบกลางเปนเงินคาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยเปนรายป ในอัตรารอยละเศษหนึ่งสวนหกของรายรับจริงในปที่
ลวงมาแลว (ไมรวมเงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) แตไมเกินหาแสน
บาท  สําหรับกรณีการตั้งสมาคมนั้นมาตรา ๗๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติวา 

                                                 
สงพรอมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๗๒๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒

การกอตั้งสมาคมเพื่อกระทําการใดๆ อันมีลักษณะตอเนื่องรวมกันและมิใชเปนการหาผลกําไร
หรือรายไดมาแบงปนกัน ตองมีขอบังคับและจดทะเบียนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ 
มาตรา ๗๙ (๕) บัญญัติวา ขอบังคับของสมาคมอยางนอยตองมีรายการของอัตราคาบํารุง และ
มาตรา ๙๐ บัญญัติวา สมาชิกของสมาคมตองชําระคาบํารุงเต็มจํานวนในวันที่สมัครเขาเปน
สมาชิกหรือในวันเริ่มตนของระยะเวลาชําระคาบํารุง แลวแตกรณี เวนแตขอบังคับของสมาคมจะ
กําหนดไวเปนอยางอ่ืน  ดังนั้น เมื่อเทศบาลเปนสมาชิกของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทยก็ยอมตองจายคาบํารุงแกสมาคมฯ การที่เทศบาลจะตั้งงบประมาณรายจายเปนเงินคาบํารุง
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยเพื่อใหสมาคมสามารถดําเนินงานตอไปได และเปน
ประโยชนในการสรางเอกภาพของการบริหารจัดการของเทศบาลซึ่งกระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ 
จึงสามารถกระทําได 

เนื่องจากกรณีดังกลาวเปนปญหาขอกฎหมายที่เก่ียวของกับกฎหมายหลายฉบับ
ทั้งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ อันเปนกฎหมายมหาชน และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยอัน
เปนกฎหมายเอกชน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจึงขอหารือวาความเห็นดังกลาวถูกตอง
หรือไม 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ไดพิจารณาขอหารือของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน โดยมีผูแทนกระทรวงมหาดไทย (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) ผูแทน
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย เปนผูช้ีแจง
ขอเท็จจริงแลว มีความเห็นดังตอไปนี้ 

(๑) เทศบาลจะมีรายจายใดไดบางนั้น มาตรา ๖๗๑ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ไดกําหนดไวแลว โดยเปดชองใหเทศบาลอาจมีรายจายอื่นใดตามขอผกูพัน
หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกําหนดไวได  ดังนั้น ในกรณีที่
กระทรวงมหาดไทยเห็นวาเทศบาลสมควรมีรายจายอื่นใดที่เก่ียวกับกิจการของเทศบาล และไมได
รวมอยูใน (๑) ถึง (๘) ของมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาลฯ และมิใชรายจายอื่นใด

                                                 
๑มาตรา ๖๗  เทศบาลอาจมีรายจายดังตอไปนี ้
(๑) เงินเดือน 

(๒) คาจาง 
(๓) เงินตอบแทนอื่น ๆ 

(๔) คาใชสอย 

(๕) คาวัสด ุ

(๖) คาครุภัณฑ 
(๗) คาท่ีดิน สิ่งกอสราง และทรัพยสินอ่ืน ๆ 

(๘) เงินอุดหนุน 

(๙) รายจายอ่ืนใดตามขอผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว 



 ๓

ตามขอผูกพัน กระทรวงมหาดไทยก็อาจออกระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกําหนดใหเทศบาลมี
รายจายนั้นได  

(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ . ๒๕๔๗ ที่
กระทรวงมหาดไทยอางถึงนั้น ปรากฏวาเปนระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติเทศบาลฯ มาตรา 
๖๙๒ ซึ่งเปนเรื่องการใหอํานาจออกระเบียบขอบังคับวาดวยการคลัง และมาตรา ๗๗๓ ซึ่งเปน
เร่ืองของอํานาจของรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบขอบังคับ  ดังนั้น ระเบียบนี้จึง
ไมใชระเบียบที่ใหอํานาจเทศบาลในการจายรายจายอื่นตามที่กําหนดไวในมาตรา ๖๗ (๙)๔ แหง
พระราชบัญญัติเทศบาลฯ  นอกจากนั้น หากประสงคใหระเบียบนี้ออกตามความในมาตรา ๖๗ 
(๙) แหงพระราชบัญญัติเทศบาลฯ แตการที่ขอ ๖๗ ของระเบียบกําหนดให “องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันไดแตเฉพาะที่กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือหนงัสือส่ัง
การที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว” นั้น ถือเปนการออกระเบียบขยายอํานาจและขอบเขตของ
มาตรา ๖๗ (๙) แหงพระราชบัญญัติเทศบาลฯ เพราะเปนการกําหนดใหมีการจายรายจายใด ๆ 
ก็ไดตามที่กระทรวงมหาดไทยจะสั่งการ ระเบียบลักษณะดังกลาวจึงเปนระเบียบที่ออกเกินอํานาจ
ตามที่มาตรา ๖๗ (๙) แหงพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ใหไว  ทั้งนี้ โดยยังไมตองพิจารณาวา
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๓๘๘๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ เร่ือง 
ซักซอมความเขาใจหนังสือส่ังการ การตราเทศบัญญัติและขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ที่
กระทรวงมหาดไทยเขาใจวาเปนหนังสือส่ังการนั้น จะเปนหนังสือส่ังการตามความมุงหมายของ
กระทรวงมหาดไทย หรือเปนเพียงหนังสือที่ซักซอมความเขาใจของกระทรวงมหาดไทยเทานั้น  

โดยสรุป คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) เห็นวา ในปจจุบันยังไมมีระเบียบ
ที่ออกตามมาตรา ๖๗ (๙) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ อนุญาตใหเทศบาล
จายเงินคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยไดแตอยางใด หากกระทรวงมหาดไทย
ประสงคจะใหเทศบาลมีรายจายในเรื่องนี้ได ก็สมควรอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๗ (๙) แหง
พระราชบัญญัติเทศบาลฯ ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนดเพิ่มเติมขึ้น แตทั้งนี้ตอง
ระมัดระวังมิใหเปนการเกินอํานาจตามที่กฎหมายใหไว 

 
 

(ลงช่ือ) พรทิพย  จาละ 
(คุณพรทิพย  จาละ) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
                                                 

๒มาตรา ๖๙  ใหกระทรวงมหาดไทยตราระเบียบขอบังคับวาดวยการคลังรวมตลอดถึงวิธีการ
งบประมาณ การรักษาทรัพยสิน การจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน การจัดหาพัสดุและการจางเหมาขึ้นไว 

๓มาตรา ๗๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให
มีอํานาจออกกฎกระทรวงหรือระเบียบขอบังคับ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
๔โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน 



 ๔

 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สิงหาคม ๒๕๕๓ 


