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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบกิจายเงินตอบแทนตาํแหนง และเงินอื่น ๆ ใหแกกํานนั ผูใหญบาน 

แพทยประจําตําบล สารวตัรกํานัน ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง 
และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   

 
โดยที่เปนการเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

เบิกจายเงินตอบแทนตําแหนง และเงินอื่น ๆ ใหแกกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล 
สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ ให
เหมาะสมยิ่งข้ึน 

 
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสาม  มาตรา  ๑๗  ทวิ  แหง

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ และมาตรา ๒๙ ทวิ แหง
พระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๕๑๐ กระทรวงมหาดไทยดวย
ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว 
ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน

ตอบแทนตําแหนง และเงินอื่น ๆ ใหแกกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน 
ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๕๒” 

 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกความในขอ ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก

จายเงินตอบแทนตําแหนง และเงินอื่น ๆ ใหแกกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตร
กํานัน ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนตําแหนง และเงิน
อ่ืน ๆ ใหแกกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง 
และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชขอความตอไปนี้
แทน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๓๒ ง/หนา ๑/๑๐ กันยายน ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ขอ ๔  เงินตอบแทนตําแหนง กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตร
กํานัน ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ ใหจายในอัตรา 
ดังนี”้ 

(๑) ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(ก) กํานัน ใหจายเดือนละ ๗,๕๐๐ บาท 
(ข) ผูใหญบาน ใหจายเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท 
(ค) แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง และ

ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ ใหจายเดือนละ ๓,๗๕๐ บาท 
(๒) ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนตนไป 

(ก) กํานัน ใหจายเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(ข) ผูใหญบาน ใหจายเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท 
(ค) แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง และ

ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ ใหจายเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ชวรัตน  ชาญวีรกูล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ 

 


