
หน้า ๑๐

- ระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยเงินนอกงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินนอกงบประมาณ่ 
 ̂ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการ 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง วิธีการงบประมาณ 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินนอกงบประมาณ พ.ศ; ๒๕๕๕” 
ข้อ ๒ ระเบียบน้ืให้ใช้บังคับต้ังแต่วับถัดจากวันประกาศในราชกิจจาบุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้ว 

ในระเบียบน้ีหรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
ข้อ ๔ ' ในระเบียบนี้
“ เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า เงินรายรับที่มิได้กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปี หรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกรุงเทพมหานคร รวมถึงเงินรายรับ 
ที่มีกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดกำหนดให้ไม่ต้องนำส่งเป็นเงินรายรับ 
ของกรุงเทพมหานคร

“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
และส่วนราชการตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการ 
กำหนดอำนาจหน้าท่ีของส่วนราชการของกรุงเทพมหานครท่ีไม่ตํ่ากว่าระดับกอง

“หัวหน้าหน่วยงาน” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร 
ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเท'พมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการสำนักงาน 
ผู้อำนวยการกอง เลขานุการสำนัก ผ ู้อำนวยการเขต หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ดำรงตำแหน่ง 
เทียบไดไม่ต่ํากว่าน้ี

“หน่วยการคลัง” หมายความว่า หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การถอนเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน ทั้งนี้ ให้รวมถึงฝ่ายการคลัง สำนักงาน 
เลขานุการสำนัก ฝ่ายการคลัง- กองกลางฺ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขต 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และฝ่ายการคลัง สำนักงาบเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการ 
ข้าราชการกรุงเทพมหานครด้วย

เล่ม ๑๒๙ ตอนพเิศษ ๗(ะ ง ราชกจิจานเุบกษา ๓ พฤษภาคม ๒๕(ะ๕



เล่ม ' ๑๒๙ ตอนพเิศษ ๗๕ ง ราชกจิจาบเุบกษา ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

“หัวหน้าหน่วยการคลัง” หมายความ่ว่า หัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การถอบเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน ทั้งนี้ ให้รวมถึง 
หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการสำนัก หัวหน้าฝ่ายการคลัง กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขต หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และหัวหน้า 
ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราฃการกรุงเทพมหานครด้วย

ข้อ ๕ การอน ุม ัต ิเป ีด-ป ิด บัญชี และการปรับปรุงบัญชีเงินนอกงบประมาณในกรณี 
ฝากกองการเงิน สำนักการคลัง ให้เป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักการคลัง

การอนุมัติเปิด- ปีด บัญชี และการปรับปรุงบัญชีนอกงบประมาณในกรณีฝากหน่วยการคลัง 
ให้เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงาน

ข้อ ๖ การนำเงินนอกงบประมาณฝากกองการเงิน สำนักการคลัง ให้นำฝากพร้อมด้วย 
สมุดใบนำฝากเงินนอกงบประมาณ สมุดคู่มือฝากเงินนอกงบประมาณ และบันทึกขออนุมัติฝากเงินโดย 
ให้หัวหน้าหน่วยงาบผู้ฝากเงินลงลายมือซื่อในใบนำฝากเงินนอกงบประมาณและบนทึกขออนุมัติฝากเงิน 

ให้ผู้อำนวยการกองการเงิน และเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกองการเงิน 
ลงลายมือซื่อรับเงินใบใบนำฝากเงินบอกงบประมาณและสมุดคู่มือฝากเงินนอกงบประมาณ และให้ 
ผู้อำนวยการสำนักการคลังเป็นผู้ลงนามอนุมัติให้ฝากในบันทึกขออนุมัติฝากเงิน ใบนำฝากเงินนอกงบประมาณ 
และด้นข้ัวใบนำฝากเงินนอกงบประมาณ'

ข้อ ๗ โทรนำเงินบอกงบประมาณฝากหน่วยการคลัง ให้นำฝากพร้อมด้วยสมุดใบนำฝากเงิน 
นอกงบประมาณ สมุดคู่มือฝากเงินนอกงบประมาณ และบันทึกขออนุมัติฝากเงินโดยให้ผู้ที่หัวหน้า 
หน่วยงาบแต่งตั้ง ลงลายมือข่ือในใบนำฝากเงินนอกงบประมาณ และบันทึกขออนุมัติฝากเงิน

ให้หัวหน้าหน่วยการคลัง และเจ้าหน้าที่ผ ู้ท ี่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยการคลัง 
ลงลายมือขื่อรับเงินใบใบนำฝากเงินนอกงบประมาณและสมุดคู่มือฝากเงินนอกงบประมาณ และให้ 
หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ลงนามอนุมัติให้ฝากในบันทึกขออนุมัติฝากเงินใบนำฝากเงินนอกงบประมาณ 
และด้นข้ัวใบนำฝากเงินนอกงบประมาณ

ข้อ ๘ กรณีการนำฝากหรือถอนเงินบอกงบประมาณประเภทที่มืวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ 
'ดอกผลโดยเฉพาะ ให้หน่วยงานผู้ฝากเงินแจ้งกองการเงิน สำนักการคลังหรือหน่วยการคลังแล้วแต่กรณี 
เพื่อนำเงินฝากเข้าหรือถอนออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่แยกควบคุมต่างหาก

ข้อ ๙ สมุดใบนำฝากเงินนอกงบประมาณและสมุดคู่มือฝากเงินนอกงบประมาณให้เป็นไป 
ตามแบบท่ีปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด

ข้อ' ๑๐ การถอนเงินฝากนอกงบประมาณ ให้นำระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำล่งเงิน และการตรวจเงิน มาใช้บังคับโดยอนุโลม'



เล่ม ๑๒๙ ตอนพเิศษ ๗๕ ง
หน้า ๑๒ 

ราชกิจจานุเบกษา ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๑๑ บัญชีเงินฝากนอกงบประมาณที่ไม่มียอดเงินคงเหลือและไม่มีรายการเคลื่อนไหว 
เป็นเวลานานต้ังแต่ ๒ ปีข้ึนไป หรือมียอดเงินคงเหลือในบัญชีแต่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาบ 
ตั้งแต่ ๕ ปีข้ึนไป ให้หน่วยงานเจ้าของเงินนอกงบประมาณฃอปีดบัญชีหรือถอนเงิน เพื่อนำล่ง 
เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานครต'อผู้มีอำนาจตามข้อ ๕ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๒ ให้หน่วยงานที่มีเงินนอกงบประมาณฝากกองการเงิน สำนักการคลังจัดทำรายงาน 
ยอด เงินคง เหลือตามประเภท เงินฝาก: ล่งสำนักการคลังจำนวน ๒ ชุด ภายในวันท่ี ๑๕ ของ เดือนถัดไป

ข้อ ๑๓ ใน กรณีที่มี เหตุ พิเศษสมควรปฏิบัติ เป็น อย่าง อ่ืน หรือ ท่ีไม่ มี กำหนดไวใบระเบียบ น้ี 
ให้เสนอ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาส่ัง การเป็นกรณี  ๆ ไป

ข้อ ๑๔ ให้ปลัด กรุงเทพ มหา นคร รักษาการ ตาม ระเบียบ นี้ และให้มี อำนาจ ออก คำ ส่ัง 
เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามระ เบีย่บนี้

ประกาศ ณ .จันท่ี ๒ พฤษภาคม พ. ศ. ๒๕๕๕ 
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ บริพัตร 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพ มหานคร


