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หนังสือรวบรวมกฎหมายระเบียบและหนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้องกับการพัสดุ งบประมาณ การเงินและ 
การคลังของกรุงเทพมหานคร จัดทำข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ให้หน่วยงาน สว่นราชการ ตลอดจนคณะผู้บริหาร 
และเจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานของหนว่ยงาน ไดศ้กึษาคน้ควา้อา้งองิ และทราบแนวทางปฏบิติั ตลอดจนสามารถ 
ใช้ประกอบการปฏิบติังานได้อย่างมีประสทิธิภาพ โดยได้รวบรวมกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบยีบ คำส่ัง หนังสือ 
ส่ังการ ตลอดจนหนงัสอืเวียนและมตทิีเ่กีย่วขอ้งในการปฏบิตังิานของกรุงเทพมหานคร ใหม้ปีระสิทธิภาพมาก 
ย่ิงข้ึน โดยแบ่งเนือ้หาในการจัดทำหนังสอื ดังน้ี

- เล่มท่ี ๑ หนงัสอืรวบรวมกฎหมาย ข้อบัญญติั ระเบยีบ คำส่ัง ประกาศ และหนังสือส่ังการ 
ทีเ่กีย่วขอ้งดา้นการพสัด ุ และการประมูลด้วยระบบอิเลก็ทรอนกิส ์ (6-7\น(ะ'ป(วท)

- เล่มท่ี ๒ หนังสือรวบรวมซักซ้อมความเข้าใจ การตอบข้อหารือ หนังสือเวียน และมติท่ีเก่ียวข้อง 
กับการปฏิบัติงานพัสดุ และการดำเนนิการจัดหาพสัดุโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส ์ (6-;\น0ช๐ท)

- เล่มท่ี ๓ หนงัสอืรวบรวมกฎหมาย ข้อบญัญตั ิ ระเบยีบ และหนงัสอืสัง่การทีเ่กีย่วขอ้งดา้น 
งบประมาณการเงิน และการคลัง

- เล่มท่ี ๔ หนังสือรวบรวมกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบด้านสวัสดิการและหนังสือเวียนต่างๆ
ทีเ่กีย่วขอ้ง

- เล่มท่ี ๕ หนังสือรวบรวมกฎหมาย และระเบยีบอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งดา้นการคลงั
ประกอบกบัในการจดัพมิพค์รัง้นีส้ำนกัการคลงัไดด้ำเนนิการจดัทำหนงัสอืค,ูมอืปฏบิตังิานดา้น 

การพัสดุ และการดำเนนิการจัดหาพสัดุโดยวิธปีระมลูด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส ์ (6-/๒(ะป(วก) เพือ่ประกอบการ 
ปฏบิติัการใหมี้ความสอดคล้องเปน็บจีจุบนัมากย่ิงข้ึน

โดยสำนกัการคลงัหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่หนงัสอืรวบรวมกฎหมาย ระเบยีบ และหนงัสอืสัง่การที ่
เกีย่วข้องกับการพสัดุ งบประมาณ การเงินและการคลงัของกรงุเทพมหานคร และคู'มือการปฏิบติังานดังกล่าว 
จะเป็นประโยซนัให้แก,หน่วยงาน สว่นราชการ ตลอดจนคณะผู้บริหารและเจ้าหนา้ทีผู้่ปฏบิตังิานของหนว่ยงาน 
จะได้นำไปเป็นคู,มือในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครได้ในโอกาสต่อๆ ไปตามสมควร

สำนักการคลัง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๕๕'๖

(๕)
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พ.ศ. ๒๕๓๙................................................................................... .....1...........................................  ๑๙๗
๒๓) ข้อบัญญติักรุงเทพมหานคร เร่ือง เงินสะสม พ.ศ. ๒๕๓๓..........       ๒๐๐
๒๔) ข้อบัญญติักรุงเทพมหานคร เร่ือง เงินสะสม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘................................ ๒๐๒
๒๕) ข้อบัญญติักรุงเทพมหานคร เร่ือง เงินสะสม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕................................ ๒๐๔
๒๖) ข้อบัญญติักรุงเทพมหานคร เร่ือง เงินสะสม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙...............................  ๒๐๖
๒๗) ข้อบัญญติักรุงเทพมหานคร เร่ือง เงินสมนาคณุคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๓๔.....................................................................................   ๒๐๘
๒๘) ข้อบัญญติักรุงเทพมหานคร เร่ือง การจา่ยเงินคา่สอนภาคพเิศษนอกเวลาและคา่ตอบแทน

ในการปฏบิตังิานภาคพเิศษนอกเวลาสำหรับการสอนวิชาชพี พ.ศ. ๒๕๔๐............... ...................  ๒๑๐
๒๙) ข้อบัญญติักรุงเทพมหานคร เร่ือง การจา่ยเงินสมนาคณุกรรมการสอบสวนวินยัขา้ราชการ

และลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๒๙.......................................................................... ;........................... ......... - ๒๑๒
๓๐) ข้อบัญญติักรุงเทพมหานคร เร่ือง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผูค้วบคมุงาน

ก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๓๘ .....................................................................-.......... .............. ........................ ๒๑๔
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หมวดท่ี ๔ ระเบียบ ข้อบังคับ
๑) ระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัการเดนิทางไปราชการตา่งประเทศชัว่คราว............................................... ๒๑๗
๒) ระเบยีบสำนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการอนมุตัใิหเ้ดนิทางไปราชการและการจัดการประชมุ

ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔............................................................................ .............................  ๒๑๙
๓) ระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรว่ีาดว้ยการเรง่รัด ตดิตามเกีย่วกบักรณเีงินชาดบญัชหีรือเจา้หนา้ที่

ชองรัฐทุจริต พ.ศ. ๒๔๔๖........................................................................................ -...............๒๒๔
๔) ระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรว่ีาดว้ยการประสานงานการดำเนนิคดใีนความผดิตามกฎหมาย .

การเงินการคลงั พ.ศ. ๒๔๔๖...................................,......................................................................  ๒๓๐
๔) ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิว่าดว้ยวนิยัทางงบประมาณและการคลงั พ.ศ. ๒๔๔๔.... ๒๓๓ 
๖) ระเบยีบสำนกังบประมาณวา่ดว้ยการเบกิเงนิคา่รับรอง ค'าใซจ่ายอ่ืนทีจ่ำเปน็เนือ่งในการเดินทาง 

ไปราชการและคา่พาหนะในลกัษณะเหมาจา่ยในการเดนิทางไปราชการตา่งประเทศชัว่คราว
พ.ศ. ๒๔๒๗...................................... -............................................................................... :    ๒๔๓

๗) ระเบียบสำนักงบประมาณว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการพัฒนาจังหวัดของส่วนราชการ 
หรือรัฐวิสาหกิจตามข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๓๗
(กท ๐๓๐๔/ ๙๗๒๗ ลงวันท ๒๗ ตุลาคม ๒๔๓๖, กฑ ๐๓๐๔เส ๑๘๖๗ ลงวันท ๑๘ ตุลาคม ๒๔๓๖,
นร ๐๔๐๒/ว ๐๐๔ ลงวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๔๓๖)................!...................... '......................................... ๒๔๖

๘) ระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐................... ๒๔๙
๙) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในักิารเดินัทางไปราชการ (ฉบับท่ี '๒)

พ.ศ. ๒๔๔๔.................................. ......................................................... ..................... ....................  ๒๗๒
๑๐) ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนอืจากเงินเดือนชา้ราชการ -

และลูกจ้างประจำชองส่วนราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗..............................................................................  ๒๘๗
๑๑) ระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนอืจากเงินเดือนชา้ราชการ 

และลูกจ้างประจำชองส่วนราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๐
(กท ๑๓๐๔/ ๑๔๐๐ ลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๔๔๐)........................................................................... ๒๙๑

๑๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินและการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม -
พ.ศ. ๒๔๓๔ ซ่ึงแก้!ขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๑................................. .............................  ๒๙๔

๑๓) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกีย่วกบัการเบกิจ่ายเงินค่าเช่าบา้นชา้ราชการ
- พ.ศ. ๒๔๔๙ (กท ๑๓๐๔/ ๑๒๗ ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๐)........................................................ ๒๙๙

๑๔) ระเบียบกระทรวง.การคลังว่าด้วยเงินทำขวัญช้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๔๔๖.............................  ๓๑0
๑๔) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

พ.ศ. ๒๔๔๐......................................................................................................................................  ๓๑๔
๑๖) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยช้าราชการ

พ.ศ. ๒๔๓๖....................................................................................................................................... ๓๑๙

(๑๐)

หน้า



๑๗) ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการเบกิจ่ายเงินเพิม่ ช่ัวคราว
ของข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕............................... ................  ๓๒๑

๑๘) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแกอบรม พ.ศ. ๒๕๔๑..........................................  ๓๒๕
๑๙) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการใช้เงินบริจาคเพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

พ.ศ. ๒๕๕๔........................................................................................................... ........ ./.................. ๓๓๖
๒๐) ระเบยีบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน

ในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ (ด่วนท่ีสุด กท ๑๓๐๕/ ๔๗๑๖ ลงวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔) ๓๓๙
๒๑) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕.................................................  ๓๔๒
๒๒) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ ์ เง่ือนไข และอัตราการเบกิจ่ายเงินช่วยเหลอื

ค่าครองชีพ พ.ศ. ๒๕๕๑..................................................................................................................  ๓๔๕
๒๓) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ ์ เง่ือนไข และอัตราการเบกิจ่ายเงินช่วยเหลอื

ค่าครองชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔................................................................................................. ๓๔๗
๒๔) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบกิจา่ยเงนิ การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน

และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕.......................................................... -............................................... ๓๔๙
๒๕) ระเบยีบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเก่ียวกับ

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๓ ซ่ึงแกิไขเพ่ิมเติม (ฉบับที, ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐..........  ๓๗๕
๒๖) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงินรายได้กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐..................... ........ ๔๑๑
๒๗) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินทดรองฺราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐....................................... ........-:................................................... -...............  ๔๑๘
๒๘) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าตอบแทน ค่ารางวัล คา่เบีย้เลีย้ง ค่ารับรอง 

ค่าเล้ียงรับรอง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าของรางวัล ของขวัญและของท่ีระลึก
พ.ศ. ๒๕๓๙................................    ๔๒๓

๒๙) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเบกิจา่ยเงิน การเกบ็รักษาเงิน
เงินบำรุงห้องสมุดประซาซน และกฺารคืนเงินประกันหนังสือ พ.ศ. ๒๕๓๒ ........................................  ๔๔๙

๓๐) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการใซจ่ายเงินบำรุงศูนย์เยาวชนและศูนย์ส่งเสริมกีฬา
พ.ศ. ๒๕๕๕.................    ๔๕๒

๓๑) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการแต่งต้ังและกำหนดค่าตอบแทนนักวิซิาการประจำ 
คณะกรรมการและเลขานุการประธานคณะกรรมการสามัญสภากรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๔๑................................................    ๔๕๕

(๑๑)
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๓๒) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมซน พ.ศ. ๒(ะ๓๘ 
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๔๑ (ฉบับท่ี ๔)
พ.ศ. ๒๔๔๒ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๔๔ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๔๖ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๔๘
และ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๔๔๘............................................................................................................. ๔๔๗

๓๓) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมซนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๓๘
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๒ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๔๔.............................................  ๔๗๘

๓๔) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกท่ีช่วยปฏิบัติราซการ
ด้านการพัฒนาชุมซน พ.ศ. ๒๔๓๘.................................................................................................... ๔๘๒

๓๔) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกท่ีช่วยปฏิบัติราซการ
ด้านการส่งเสริมอาซีพ พ.ศ. ๒๔๓๘............................................................................. .-....................  ๔๙๐

๓๖) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๔.................................................. ๔๙๓
๓๗) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนโรงพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๔.....................................  ๔๙๔
๓๘) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ ์วิธีการ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน 

แก่บุคคลภายนอกท่ีช่วยปฏิบัติราขการในส่วนราซการสังกัดสักการแพทย์และสำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๔๒........................................................................................................... ๔๙๗

๓๙) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกท่ีช่วยปฏิบัติราซการ
ด้านงานบริการสาธารณะ พ.ศ. ๒๔๔๑........................................................................................ •..1 ๔๐๖

๔๐) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการในการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอก
ท่ีช่วยปฏิบัติราซการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๔๔๔...................................................  ๔๑๐

๔๑) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๔๔๔.............................. ๔๑๓
๔๒) ระเบยีบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัซกร และบุคลากร

ของสาธารณสุขห้วงเวลา พ.ศ. ๒๔๔๑.......................................................................................... 1 . . .  ๔๑๔
๔๓) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ ์วิธกีารและอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทน

แก่บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๔๐....................  ๔๒๒
๔๔) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน

ด้านสาธารณสุข พ.ศ. ๒๔๔๙............................................................1............................................... (ะ๔๔
๔๔) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและหน่วยงาน

เพือ่จ่ายให้แก่ช้าราซการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๔๙............................... . ๔๔๔
๔๖) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๔๓๗

ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๗.................................................................................... ๔๕๗
๔๗) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินกองทุนเสาขิงช้า กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๔๐............. ...... . ๔๖๔
๔๘) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. ๒๔๔๔..................................  ๔๖๗

า

(๑๒)

หน้า



๔๙) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินและการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
พ.ศ. ๒๔๓๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๓๔ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๔๒................  ๔๗๔

๔๐) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดพิมพ์หนังสือหรือวารสารของกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๔๓๗ (กท ๗๐๐๐/ ๑๙๗๐ ลงวันที ๒๘ พฤศจิกายน ๒๔๓๗)................................................ ๔๗๖

๔๑) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการติดต้ังโทรศัพท์ของทางราชการ พ.ศ. ๒๔๓๘............................ ๔๗๘
๔๒) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการย่ืนเร่ืองราวขอรับเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง

ซ่ึงได้รับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน้าท่ี พ.ศ. ๒๔๓๐........................................  ๔๘๐
๔๓) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินกองทุนฌาปนสถานปลอดมลพิษและฌาปนกิจสงเคราะห์

พ.ศ. ๒๔๔๒......................................................................................................................................  ๔๘๒
๔๔) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการใช้เงินสนับสนุนจากการไฟฟ้านครหลวงเพ่ือตัดและ

ตกแต่งต้นไม้ พ.ศ. ๒๔๓๑............................................................................................!................... ๔๘๖
๔๔) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินและการตรวจเงินกรณกีรุงเทพมหานคร

มอบภารกิจให้บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ดำเนินการ พ.ศ. ๒๔๔๙...............................................๔๘๘
๔๖) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินรายได้จากระบบมวลซนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๔๔............๔๙๑
๔๗) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๔......................................................๔๙๖
๔๘) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรของ

พนักงานและลูกจ้างของการพาณชิย์ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๓๘...............-,......................... ๔๙๙
๔๙) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการให้เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๔๐...............................................................................!.......................... ๖๐๔
๖๐) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผูได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๔๓๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๓๓ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๓๔
และ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๓๔.............................................................................................................๖๐๙

๖๑) ระเบยีบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าบริการ และหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขในการยกเว้น
หรือลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ. ๒๔๔๔................................................................................................๖๑๗

หมวดท่ี ๕ กฎ ประกาศ คำส่ัง หนังสือส่ังการ
๑) กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะ

ของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเปีนอุปสรรคสำคัญย่ิงในการประกอบอาชีพหรือ
ในการดำรงชีพ พ.ศ. ๒๔๔๔..............................................................................................................๖๑๙

๒) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๔๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๓๓.................................................................................................................๖๒๒

๓) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๓.(พ.ศ. ๒๔๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๓๓................................................................................................................ ๖๒๔

#

(๑ต)

หน้า



๔) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ (พ.ศ. ๒๔๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๓๓............................................................................................ -.......... ..... . ๖๒๔

๔) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ (พ.ศ. ๒๔๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๓๓............. ................................................... ...............................................  ๖๒๖

๖) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๓๓.................................. ............................................................................ .-. ๖๒๙

๗) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๗ (พ.ศ. ๒๔๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๓๓.............. ..................................................................................................  ๖๓๑

๘) กฎ ก.ก. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
พ.ศ. ๒๔๔๐....................................................................................................................................... ๖๓๔

๙) ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การกำหนดลุถาบันการเงินเพ่ือสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน..............  ๖๓๗
๑๐) คำส่ังกรุงเทพมหานคร ท่ี ๑๒๗๑/ ๒๔๓๔ ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๔๓๔ เร่ือง มอบอำนาจให้

ปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร............................................  ๖๓๘
๑๑) คำส่ังกรุงเทพมหานคร ท่ี ๑๐๘๖/ ๒๔๔๓ ลงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๔๔๓ เร่ือง มอบหมายให้

รองปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร......................................  ๖๓๙
๑๒) คำส่ังกรุงเทพมหานคร ท่ี ๓๔๓๔/ ๒๔๔๙ ลงวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๔๔๙ เร่ือง มอบอำนาจให้

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร..............  ๖๔๒
๑๓) คำส่ังกรุงเทพมหานคร ท่ี ๓๗๑๖/ ๒๔๔๙ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๔๔๙ เร่ือง มอบอำนาจให้

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร.... ๖๔๓ 
๑๔) คำส่ังกรุงเทพมหานคร ท่ี ๑๘๘๔/ ๒๔๓๔ ลงวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๔๓๔ เร่ือง มอบอำนาจให้ '

ผู้อำนวยการสำนักการคลังปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร....................................  ๖๔๔
๑๔) คำส่ังกรุงเทพมหานคร ท่ี ๙/ ๒๔๓๖ ลงวันท่ี ๔ มกราคม ๒๔๓๖ เร่ือง ค่าใช้จ่ายท่ีให้ถือว่า ^

เป็นรายจ่ายซึง่เกิดข้ึนเม่ือเจ้าชองงบประมาณได้รับแจ้งใหช้ำระหน้ี..... ....ป................... .'................  ๖๔๔
๑๖) คำส่ังกรุงเทพมหานคร ท่ี ๑๒๒๐/ ๒๔๓๑ ลงวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๔๓๑ เร่ือง มอบอำนาจ 

การดำเนนิการจดทะเบยีน การขอยกเว้นคา่ธรรมเนยีมและคา่ภาษเีก่ียวกบัยาพาหนะ
ของกรุงเทพมหานคร......................................................................................................................... ๖๔๗

๑๗) คำส่ังกรุงเทพมหานคร ท่ี ๓๘๙๓/ ๒๔๓๓ ลงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๔๓๓ เร่ือง มอบอำนาจฺให้
ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร.......... .......................... ......................  ๖๔๘

๑๘) คำส่ังกรุงเทพมหานคร ท่ี ๒๓๙๔/ ๒๔๓๔ ลงวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๔๓๔ เร่ือง มอบอำนาจให้ 
เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการเขตปฏิบัติราชการแทน 
ปลัดกรุงเทพมหานคร.................................................................................................. .-...................  ๖๔๙

(๑๔)

หน้า



๑๙) คำส่ังกรุงเทพมหานคร ท่ี ๑๘๖๓/ ๒๕:๔๒ ลงวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๔๒ เร่ือง การกำหนดหลักเกณฑ์ 
การโอนกรรมสิทธ้ีและจ่ายขาดเคร่ืองแบบลูกจ้างของกรุงเทพมหานครและมอบอำนาจให้ช้าราชการ
ปฏิบติัราชการแทน............. ...................................................... .ไ  ............................. ....... ๖๕๐

๒๐) คำส่ังกรุงเทพมหานคร ท่ี ๘๓๘/ ๒๕๕๐ ลงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๐.เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวทาง
การแกิไขบิญหาการขาดแคลนน้ําประปาในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร............................... ............... ๖๕๒

๒๑) คำส่ังกรุงเทพมหานคร ท่ี ๙๖๑/ ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เร่ือง วิธีปฏิบัติเก่ียวกับ
การซ่อมยานพาหนะ เคร่ืองจักรกล เคร่ืองทุ่นแรง และเครือ่งปรบัอากาศ........................................  ๖๕๔

๒๒) คำส่ังกรุงเทพมหานคร ท่ี ๔๒๗๙/ ๒๕๔๕ ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ เร่ือง แกไขคำส่ัง
กรุงเทพมหานคร ท่ี ๑๕๕๐/ ๒๕๔๕ ลงวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๔๕............. '........................ .......... . ๖๕๘

๒๓) บันทึก ท่ี กท ๑๓๐๕/ ๗๘๘๘ ลงวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เร่ือง การกำกับดูแลการใช้รถ
สำหรับช้าราขการผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการใช้รถประจาตำแหน่ง................... ๖๕๙

๒๔) บันทึก ท่ี กท ๑๓๐๕/๖๘๘๖ ลงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๙ เร่ือง การกำกับดูแลการใช้รถสำหรับ
.ช้าราชการผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการใช้รถประจำตำแหน่ง........ ................ ...... ๖๖๐

๒๕) บันทึก ท่ี กท ๗๐๐๐/ ๓๑๖๕ ลงวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เร่ือง กำหนดหลักเกณฑ์การโอน
กรรมสิทธ๋ิและจ่ายขาดเคร่ืองแบบลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร..............1-.....,.................. .................  ๖๗๔

๒๖) บันทึก ท่ี กท ๐๓๐๒/ ๑๐๖๐ ลงวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๓๓ เร่ือง การใช้และควบคุมดูแลรักษา
รถราชการ......................................................................................................................................... ๖๗๖

๒๗) บันทึก ท่ี กท ๗๐๐๐/ ๑๒๙๗ ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๓ เร่ือง การใช้และควบคุมดูแลรักษา
รถของทางราชการ......................................................................................... .-.................................. ๖๗๘

๒๘) บันทึก ท่ี กท ๑๓๐๕เ๒๑๔ ลงวันท่ี.๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ เร่ือง การเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจาก
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน............. .................................. ....................................... ............... ........... -. ๖๘๐

๒๙) บันทึก ท่ี กท ๐๓๐๕/ส ๘๒๙ ลงวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๓๒ เร่ือง ขอความเห็นชอบในการจัดสรรเงิน
กรณีผลการประกวดราคาสูงกว่าท่ีต้ิงงบประมาณไว้................................ ............................ ............. ๖๘๔

๓๖) บันทึก ท่ี กท ๐๓๐๕/ส ๖๑๔ ลงวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๓๔ เร่ือง การโอนเปล่ียนแปลงรายการ -
ท่ีฃอกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี..................... ะ........................................ :................ ...............................  ๖๘๕

๓๑) บันทึกท่ี กท ๐๑๐๐/ ๙๓๔ ลงวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๓๐ เร่ือง การจัดสรรงบประมาณในรายการ
ท่ีมีการบริจาคเงินสมทบ.................................................................................................................... ๖๘๘

๓๒)' บันทึกท่ี- กท ๐๓๐๕/ ๒๐๙๐ ลงวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๓๙ เร่ือง การจำแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณ ........................................................................................................   ๖๘๙

๓๓) บันทึกท่ี กท ๐๓๐๕/ส ๓๐๖ ลงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ เร่ือง การจำแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณ.............................................. -.................................................................................. ๖๙๐

- ๓๔) หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนมาก ท่ี นร ๐๔๐๓/ว ๐๓๙ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ -
เร่ือง การจำแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ............................................................................  ๖๙๒

(๑๕)

หน้า



๓๕) บันทึกท่ี กท ๐๓๐๕/ ๒๐๕๕ ลงวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๓๙ เร่ือง การขออนุมัติเงินงบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพือ่กรณฉุีกเฉินหรือจำเปน็ ............................................................. ะ...'..........  ๖๙๔

๓๖) บันทึก ท่ี กท ๐๓๐๕/ส ๓๒๖ ลงวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ เร่ือง การขออนุมัติเงินงบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพือ่กรณฉีกุเฉนิหรือจำเปน็............................................................................ ๖๙๕

๓๗) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี กท ๐๒๑๕.๒/ว ๔๓๖ ลงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙
เร่ือง การขออนุมัติเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพือ่กรณฉีกุเฉนิหรือจำเปน็....................... . ๖๙๗

๓๘) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี-กค ๐๕๒๖.๗/ว ๑๑๒ ลงวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๔๓.เร่ือง
คา่ใชจ้า่ยประเภทตา่งๆ.......................................    ๖๙๘

๓๙) บันทึกท่ี กท ๑๓๐๕/ ๓๘๓๐ ลงวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เร่ือง การเบิกค่าใช้จ่ายในการรับรอง 
ขาวต่างประเทศ (หนังสือกระทรวงการคลังท่ี กท ๐๔๐๙.๗/ว ๖๗ ลงวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๔๘)

๔๐) บันทึกท่ี กท ๐๔๐๗/ ๙๗๑ ลงวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ เร่ือง การรายงานตามระเบยีบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเก่ียวกับกรณเีงินขาดบัญซี หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๙............................................................................................................................ ๗๐๒

๔๑) บันทึกท่ี กท ๑๙๐๒/ ๑๒๑๘๙ ลงวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เร่ือง การปฏิบตังิานล่วงเวลา...........  ๗๐๘
๔๒) บันทึกท่ี กท ๑๓๐๗/ ๕๑๔๔ ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ เร่ือง ยกเว้นวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการ

ใช้ใบสำคัญการเบิกจ่ายน้ํามันเช้ือเพลิงและน้ํามันหล่อล่ืนด้วยระบบ IV![ร ๒................................... ; ๗๑๑
๔๓) บันทึกท่ี กท ๑๓๐๕!'๖๖๕๙ ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ เร่ือง การเบกิจ่ายเงินเดอืน

ให้แก่ช้าราชการในระหว่างท่ีมิได้มาปฏิบัติราขการ (บันทึก ท่ี กท ๑๓๐๕!'๖๖๕๙) ลงวันท่ี ๖
พฤศจิกายน ๒๕๔๙)............................................................................................................................ ๗๑๔

๔๔) บันทึกท่ี กท ๑๓๐๕/ ๓๖๑๘ ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เร่ือง ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าดว้ยการรัชเงิน การเบกิจา่ยเงิน การเกบ็รักษาเงิน การนำล่งเงิน
และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕.............................................................................................................๗๑๙

๔๕) บันทึกท่ี กท ๑๓๐๕/ ๑๒๙๘ ลงวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เร่ือง การเบิกค่าโดยสารเคร่ืองบิน
ในราชอาณาจกัร............................................................ ...................................................................๗๒๐

๔๖) บันทึกท่ี กท ๑๓๐๕/๑๔๙๙ ลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ เร่ือง หลักฐานการเบิกจ่ายค่าโดยสาร 
เคร่ืองบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๔๐๙.๖/ว ๗๑
ลงวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐................................................................................................................. ๗๒๒

๔๗) บันทึก ท่ี กท ๐๓๐๕/ ๒๐๔ ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ เร่ือง การเบกิจ่ายค่าใช้บริการ -  ' -  
วิทยุโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว ๑๒๑ ลงวันท่ี
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓..... ;........................... โ.'.............................................................................. ๗๒๔

๔๘) บันทึกท่ี กท ๑๓๐๕/ ๓๖๗๓ ลงวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ เร่ือง การเบกิจ่ายคา่ใช้บริการ 
วิทยุโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว ๓๙ ลงวันท่ี ๒๒ 
เมษายน ๒๕๕๑................................................................................................................................... ๗๒๘

หน้า



๔๙) บันทึกท่ี กท ๐๘๐๓/ ๑๗๓๒๑ ลงวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๔๔๑ เร่ือง การเบิกจ่ายเงินค่าใช้โทรศัพท์มือถือ 
ของผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (บันทึก ท่ี กท ๑๔๐๑/ ๑๗๖๔ ลงวันท่ี
๑๗ มนาคม ๒๔๔๑).........................................................................................................................  ๗๔๑

๔๐) บันทึกท่ี กท ๐๓๐๔/ ๑๒๐๐ ลงวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๔๔๑ เร่ือง การเบกิจ่ายคา่ตอบแทน 
กรรมการผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงาน (บันทึก ท่ี กท ๐๓๐๔/๙๔๔ ลงวันท่ี ๒๑
มีนาคม ๒๔๔๑)................................................................................................................................. ๗๔๔

๔๑) บันทึกท่ี กท ๑๓๐๔/ ๖๐๑ ลงวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๔๔๓ เร่ือง การเบกิจ่ายคา่ใชจ้า่ยกรณี
เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว ๓๑ ลงวันท่ี
๑๖ มนาคม ๒๔๔๓).......................................................................................................................... ๗๔๘

๔๒) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว ๔ ลงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๔๔๔
เร่ือง หลักเกณฑก์ารเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและผึเกอบรมภายในประเทศ................  ๗๖๓

๔๓) บันทึกท่ี กท ๑๓๐๔/ ๒๐๖ ลงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๔ เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่าย 
ค่าวัสดุส้ินเปลืองท่ีเปีนวัสดุทางการแพทย์ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๒๒.๒/ว ๔๐๒
ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๔๔๓)..............................    ๗๖๙

๔๔) บันทึกท่ี กท ๑๓๐๗/ ๔๔๘๖ ลงวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๔๔๔ เร่ือง การโอนงบประมาณค่าครุภัณฑ์
ตามคำส่ังกรุงเทพมหานคร ท่ี ๓๑๐๗/ ๒๔๔๘ ลงวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๔๔๘....................................  ๗๗๔

๔๔) บันทึกท่ี กท ๑๙๐๐/ ๐๓๙๓๐ ลงวันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๔๔๔ เร่ือง การเบกิจ่ายเงินชว่ยเหลือ 
ค่าครองชีพตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ ์ เง่ือนไข และอตัราการเบกิจ่าย
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๔............................................................................ ๗๗๘

๔๖) บันทึกท่ี กท ๐๓๐๒/ ๑๔๑๓๘ ลงวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๔๔๒ เร่ือง กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ 
(พ.ศ. ๒๔๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๓๓ ว่าด้วย
การกำหนดอัตราเงินสมทบกรณสีงเคราะห์บุตรและชราภาพ............................................................ ๗๘๑

๔๗) บันทึก ด่วนท่ีสุด ท่ี กท ๐๔๐๑/ ๑๐๔๔ ลงวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๔๔๒ เร่ือง ขอความร่วมมือ 
ส่วนราชการจัดงานสัมมนาดูงานภายในประเทศเปีนหลัก (หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท กม ๐๑๐๐.๓/ว ๒๒๗ ลงวันท ๔ มนาคม ๒๔๔๒)

๔๘) บันทึกท่ี กท ๐๔๐๗/ ๘๐๒ ลงวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๔๔๑ เร่ือง การเบิกเงินค่าล่วงเวลาโดยมิชอบ
ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (หนังสือ ท่ี กท ๐๔๐๗/ ๙๐๖ ลงวันท่ี ๔ กันยายน ๒๔๔๑) ๗๙๒ 

๔๙) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว ๒๑ ลงวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๔๔๔
เร่ือง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและผึเกอบรมภายในประเทศ.............................. .. ๗๙๔

๖๐) บันทึกท่ี กท ๑๓๐๘/ ๔๒๓ ลงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๔๔๓ เร่ือง หลักเกณฑก์ารเบกิจ่ายเงิน
ค่าซดเชยท่ีดินและส่ิงก่อสร้างให้แก่หน่วยงานท่ีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารรัฐสภา
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๓/ว ๑๖ ลงวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๓
บันทึก ท่ี กท ๑๓๐๘/ ๑๓๓๔ ลงวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๓)......................................................... ๗๙๖



๖๑) บันทึกท่ี กท ๐๔๐๑/ ๓๐๗๙ ลงวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๔๔๔ เร่ือง แนวทางปฏิบัติกรณี 
ข้าราชการผูได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาเพ่ิมเติมมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (บันทึก
ด่วนท่ีสุด ท่ี กท ๐๔๐๔/ ๔๖๖๒ ลงวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๔๔๔).................................. :......7............  ๘๐๐

๖๒) บันทึกท่ี'กท ๐๓๐๔/ ๓๔๔๔ ลงวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๔๔๔ เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการยืมเงิน 
ทดรองราชการเพ่ือใช้จ่ายในการแกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน และเดินทางไปราชการ 
ท่ีเก่ียวข้องกับกรุงเทพมหานคร หรือปฏิบัติราชกัารอ่ืนใดในหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร
(บันทึก ท่ี กท ๑๓๐๔/ ๓๒๗๔ ลงวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๔๔...... ..................................................  ๘๐๔

๖๓) บันทึกท่ี กท ๑๓๐๔/ ๖๒๒๐ ลงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๔๔๓ เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการ 
ใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย (บันทึก ท่ี กท ๑๓๐๔/ ๔๘๔๗
ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๔๔๓)................................................. ................... ......... ............... ..........  ๘๐๘

๖๔) บันทึกท่ี กท ๑๓๐๔/ ๙๔๗ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๔๔๓ เร่ือง การเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทน 
ในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี (หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๐๖.๖/ว ๒๑๘ ลงวันท่ี
๒๙ มิถุนายน ๒๔๔๓).................................:............................................... ......................... ไ..........  ๘๑๗

๖๔) บันทึกท่ี กท ๐๓๐๔/ ๔๐๖๖ ลงวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๔๔๔ เร่ือง แนวทางในการดำเนินโครงการ 
ท่ีมีการจ้างเหมาเอกซนจัดกิจกรรมแกอบรม (บันทึก สับ ท่ี กท.๑๓๐(เ^๔๔๑๘ ลงวันท่ี ๒๔
กรกฎาคม ๒๔๔๔.............................................................................................................................  ๘๒๐

๖๖) บันทึก ท่ี ๐๔๐๑/ ๑๑๔๙ ลงวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๔๔๒ เร่ือง แนวปฏิบัติในการเสนอขออนุมัติ
ให้ข้าราชการเช้าร่วมรับการแกอบรม (บันทึก ท่ี กท ๐๔๐๑/ ๓๑๙๙ ลงวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๔๔๙,
คำส่ังกรุงเทพมหานคร ท่ี ๒๑๔๘/ ๒๔๔๙ ลงวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๔๔๙, บันทึก ท่ี โเท
๐๔๐๑/ ๒๘๗ ลงวันท ๑๒ มนาคม ๒๔๔๗).:..................................................................................... ๘๒๓

๖๗) บันทึกท่ี กท ๑๓๐๔/ ๑๔๐๐ ลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๔๔๐ เร่ือง ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนอืจากเงินเดือนของช้าราชการและลูกจ้างประจำ
ของส่วนราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๐........................................................ !.................. :............๘๒๙
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