
หมวดท่ี ๓ ข้อบัญญัติ



ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง วิธีการงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๒๙

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง วิธีการงบประมาณ 
.อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๐๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อโปนี้ 
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕อ๙ ” 
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันกัดจากวันประกาศในราชกิจจาบุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่งอื่นใดในส่วนที่ไต้ตราไว้แล้วใน 

ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให็ใข้ข้อบัญญัตินี้แทน 
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตาม 

วัตถุประสงค์ และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
“งบประมาณรายจ่ายข้ามปี ” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายที่ใซได้เกินปีงบประมาณตาม 

วัตถุประสงค์ และระยะเวลาที่กำหนดไวิในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
“รายจ่ายประจำ” หมายความว่า,งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครซึ่งเบิกจ่ายจากเงินราย 

ได้ประจำของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครซึ่งเบิกจ่ายจาก 
เงินรายไต้ประจำของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

“รายจ่ายพิเศษ” หมายความว่างบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครซึ่งเบิกจ่ายจากเงินรายรับ 
ประเภทอื่น ที่ม ิใซ'รายได้ประจำของบกรุงเทพมหานคร รวมท ั้งงบประมาณ รายจ ่ายของการพาณ ิชย ์ของ 
กรุงเทพมหานครซึ่งเบิกจ่ายจากเงินรายรับประเภทอื่น ที่มิใช่รายได้ประจำของการพาณิขย์ของกรุงเทพมหานคร 

“ป ีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
ของปีกัดไป และให้ใข้ปี พ.ศ. ท่ีกัดไปนั้น เป็นขื่อสำหรับปีงบประมาณนั้น

๑๒๕



“หนี้” หมายความว่า ข้อผูกพันที่จะต้องจ่าย หรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน สิ่งของหรือบริการ ไม่ว่า 
จะเป็นข้อผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืม การคํ้าประกัน การซื้อหรือการจ้างโดยใช้เครดิตหรือจากการอื่นใด

“เงินประจำงวด” หมายความว่า ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ 
ผูกพันสำหรับระยะเวลาหนึ่ง

“เงินทดรองราชการ” หมายความว่า เง ินท ี่ผ ู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครจ่ายและอน ุญาตให ้ 
หน่วยงานมีไว้ตามจำนวนที่เห็นสมควรเพื่อทดรองใช้จ่าย

“งบกลาง” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นรายจ่ายของส่วนกลาง มิได้กำหนดเป็น 
ของหน่วยงานอื่นใดโดยเฉพาะ

“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕:๒๘ และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ ภายในหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจ 
หน้าที่ ของส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร ท่ีไม,ต ํ่ากว่าระดับกองและรวมถึงสำน ักงานการพาณ ิชย์ของ 
กรุงเทพมหานครด้วย

“หัวหน้าหน่วยงาน” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงาน ตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวย 
การสำนัก หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้ากอง เลขานุการสำนัก 
ผู้อำนวยการเขตหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ดำรงตำแหน่งเทียบได้ไม1ต ํ่ากว ่าน ี้ และรวมถึงหัวหน้าสำนักงานการ 
พาณิชย์ของกรุงเทพมหานครด้วย

ข้อ ๕ ให ผู้้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออก ข้อบังคับ 
ระเบียบ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ตามวรรคหนึ่งนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
อำนาจหน้าที่ของปลัดกรุงเทพมหานคร

ข้อ๖ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอย่างอื่นตามที่กำหนด 
ไว้ในข้อบัญญัตินี้และให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงบประมาณ ดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) เรียกให้หน่วยงานเสนอประมาณการรายรับและรายจ่าย ตามแบบและหลักเกณฑ์ พร้อมด้วย 
รายละเอียด ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบ 
ประมาณหรือที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด

(๒) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงาน
(๓) อนุมัติและเพิ่มหรือลดเงินประจำงวดตามความจำเป็นของการปฏิบัติงานและตามกำลังเงินของ 

กรุงเทพมหานคร

๑๒๖



(๔) อนุมัติเงินงบกลาง ยกเว้นเงินสำรองจ่ายทั่วไป ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราฃการกรุงเทพมหานคร 
(๔) กำหนดปฏิทินงบประมาณประจำปี

หมวด ๒
ลักษณะของงบประมาณ

ข้อ ๗ งบประมาณประจำปทีีเ่สนอต่อสภากรุงเทพมหานครนั้นโดยปกติให้ประกอบด้วย
(๑) คำแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะการคลัง และสาระสำคัญของนโยบายงบ 

ประมาณและความสัมพันธ์ระหว่างประมาณการรายรับ และงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง
(๒) รายรับเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว ปีป้จจุบันและปีที่ฃอตั้งงบประมาณรายจ่าย 
(๓) รายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีป้จจุบันและปีที่ฃอตั้งงบประมาณรายจ่าย 
(๔) คำอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ 

^  - (๔) คำขี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง
(๖) รายงานเกี่ยวกับ้กำรเงินของการพาญิซย์ของกรุงเทพมหานคร 
(๗) คำอธิบายเกี่ยวกับหนี้5(เองกรุงเทพมหานครท้ังท่ีมีอยู,แล้วในปัจจุบันและท่ีเสนอฃอกู้เพ่ิมเติม 
(๘) รายงานการรับจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการของกรุงเทพมหานคร 
(๙) ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อ ๘ การจัดทำงบประมาณห้ามมิให้ตั้งรายจ่ายประจำสูงกว่ารายได้ประจำ' เว ้นแต่รายจ่ายพิเศษ 
จากเงินสะสมจ่ายขาดที่สภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบแล้ว หรือรายจ่ายพิเศษจากเงินกู้

ข้อ ๙ งบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ฃอตั้ง จะมีงบกลางแยกต่าง 
หากจากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานก็ได้ และจะกำหนดให้มีเงินสำรองจ่ายทั่วไปเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือ 
จำเป็นในงบกลางนั้นด้วยก็ได้

ข้อ ๑๐ งบประมาณรายจ่ายข ้ามปี จะมีได้ในกรณทีีค่าดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่ายให้เสร็จทัน 
ภายในปีงบประมาณไม่ได้ การตั้งงบประมาณรายจ่ายช้ามปีนี้ ด้องกำหนดเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย

หมวด ๓
การจ ัดทำงบประมาณ

ข้อ ๑๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ จัดทำประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย พร้อมด้วย 
รายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของหน่วยงานแต่ละแห่งเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณ เสนอต่อ 
ปลัดกรุงเทพมหานครภายในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินงบประมาณประจำปี สำหรับกรณีของผู้อำนวยการเขต 
ให้นำข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของสภาเขตเกี่ยวกับแผนพัฒนาเขตมาประกอบการพิจารณาด้วย

๑๒๗



หากหน่วยงานใดมิได ้ดำเน ินการดังกล ่าวในวรรคหนึ่ง ให้สำนักปลัดกรุงเทพมหานครจัดทำ 
งบประมาณประจำปีของหน่วยงานนั้นเสนอปลัดกรุง'เทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามลำดับ 
เพื่อพิจารณาตั้งงบประมาณประจำปีตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๒ รายจ่ายเพ ื่อซดใช้เง ินยืมเง ินสะสม ให้ตั้งไว่ในช้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ 
ปีงบประมาณถัดไป

ข้อ ๑๓ ให ้ปล ัดกรุงเทพมหานครพ ิจารณาคำของบประมาณประจำป ี เสนอต่อผ ู้ว ่าราชการ 
กรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร ก่อนวันเริ่มปีงบประมาณนั้นอย่างน้อย ๙๐ วัน

หมวด ๔
การโอน การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และการใช้งบประมาณรายจ่าย

ข้อ ๑๔ การโอนรายจ่ายและการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท ี่กำหนดไว่ใน 
รายการใด สำหรับหน่วยงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
เพิ่มเติมให้เป็นไปตามระเปียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด

รายจ่ายรายการต่างๆ ที่กำหนดไว่ในงบกลาง ให้ปลัดกรุงเทพมหานครมีอำนาจจัดสรรให้หน่วยงาน 
เบิกจ่ายโดยตรง หรือเบิกจ่ายในรายการต่างๆ ของหน่วยงานนั้นๆ ได้ตามความจ่าเป็น ยกเว้นเงินสำรองจ่ายทั่วไป 
ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราขการกรุงเทพมหานคร

ในกรณีจ่าเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะโอนรายจ่ายงบกลางรายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่ม 
รายการอื่นๆ ในงบเดียวกันก็ได้

ข้อ ๑๔ การใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานที่กำหนดไว้แต่ละรายการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ่าปีก็ดี ข ้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ ิ่มเติมก็ด ี ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผ ู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร 
กำหนด

หมวด ๕
การควบคุมงบประมาณ

(๖)ข้อ ๑๖ หน่วยงานต่างๆ .ของกรุงเทพมหานคร จะก่อหนี้ผูกพันได้ เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจ่างวด
แล้ว เว้นแต่

(๑) รายจ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว และหมวดค่า
สาธารณูปโภค

(๒) รายจ่ายหมวดอื่นๆ หากมีกรณีจ่าเป็นหรือเร่งด่วน ให้เสนอขออนุมัติผ ู้ว ่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร เป็นรายๆ ไป



ข้อ ๑๗ การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อๆ ไป ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะ 
สั่งก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นขอบจากสภากรุงเทพมหานคร ยกเว้น โครงการซึ่งได้ระบุไว่ในข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือโครงการที่ใช้เงินยืมสะสมซึ่งผ่านความ 
เห็นขอบจากสภากรุงเทพมหานครแล้ว

ข้อ ๑๘ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดขอบในการควบคุมงบประมาณเพิ่อปฏิบัติการ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับและให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) จัดให้มีการควบคุมการรับและเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามงบประมาณและเงินประจำงวด 
(๒) กำหนดระเบียบ หรือ ข้อบังคับเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 

การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน
(๓) จัดให้มีการตรวจเอกสารการขอเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการก่อหนี้ผูกพัน ตลอดจน 

เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงิน
(๔) จัดให้มีการกำหนดและควบคุมระบบบัญขี แบบรายงาน และเอกสารอื่นเกี่ยวกับการ

รับจ่ายเงินและหนี้
(๔) กำหนดระเบียบ หรือ ข้อบังคับว่าด้วยเงินทดรองราชการ 

ข้อ ๑๙ บรรดาเงินที่หน่วยงานที่ได้รับกรรมสิทธี้ ไม,ว่าจะได้รับตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ 
หรือได้รับชำระตามอำนาจหน้าที่ หรือสัญญา หรือได้รับจากการให้ใช้ทรัพย์สิน หรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของ 
กรุงเทพมหานคร หรือรายได้อื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นของกรุงเทพมหานครให้นำส่งเป็นเงินรายรับของ 
กรุงเทพมหานคร เว้นแต่จะมีกฎหมายหรือข้อบัญญัติกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ ๒๐ เงินที่หน่วยงานได้รับจากผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานนั้นใช้จ่ายในกิจการ 
อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ให้หน่วยงานนั้นจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ได้รับนั้น และไม'ต้องนำส่ง 
เป็นเงินรายรับของกรุงเทพมหานคร โดยปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ระเบียบหรือข้อบังคับที่กรุงเทพมหานครกำหนด 

ข้อ ๒๑ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะอนุญาตให้หน่วยงานที่ได้รับเงินในกรณีต่อไปนี้นำเงินนั้น 
ไปใช้จ่าย โดยไม'ต้องนำส่งเป็นเงินรายรับของกรุงเทพมหานครก็ได้ คือ

(๑) เงินที่ได้รับในลักษณะค่าซดใช้ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สิน และจำเป็น 
ต้องจ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา

(๒) เงินรายรับของหน่วยงานที่เป็นสถานพยาบาล สถานศึกษา ศูนย์เยาวชน ศูนย์ส่งเสริม 
กีฬา หรือสถานอื่นใดที่อำนวยบริการอันเป็นสาธารณประโยชน์ หรือประขาสงเคราะห์

(๓) เงินที่ได้รับในลักษณะผลพลอยได้จากการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่
การจ่ายเงินตาม (๒) และ (๓) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

กำหนด
(๑)ข้อ ๒๒ การขอเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายเพ ิ่มเต ิม ให้กระทำได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น เว้นแต่ 
(๑) เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปี หรือ

๑๒๙



(๒) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือที่ได้รับอนุมัติ 
จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เบิกเหลื่อมปี และได้มีการกันเงินไว้ตามข้อบัญญัติ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ 
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน

ในกรณี (๒) ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม,เกินปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็น 
ต้องขอเบิกจ่าย ภายหลังเวลาดังกล่าวให้เสนอขอความเห็นขอบจากสภากรุงเทพมหานครเป็นกรณีๆ ไป

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปี การขอเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายข้าม 
ปีนั้นให้กระทำได้แต่เฉพาะภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เว้นแต่เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปีที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นกำหนดเวลา และ 
ได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวลับการเบิกจ่ายเงินก็ให้ขยายเวลาขอเบิกจ่ายเงินต่อไปได้อีกไม่ 
เกินสามเดือนปฏิทิน

ข้อ ๒๔ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากงบประมาณรายจ่ายยังเหลืออยู่โดยยังมิได้มีการเบิกจ่ายก็ให้ 
เป็นอันพับไป จะนำไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันมิได้ เว้นแต่เป็นงบประมาณรายจ่าย ที่มีข้อผูกพันตามนัย ข้อ ๒๒ 
และข้อ ๒๓

ข้อ ๒๔ ข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานผู้ใดของหน่วยงาน กระทำการก่อหนี้ผูกพันหรือจ่ายเงิน 
หรือโดยรู้อยู่แล้ว ยินยอมอนุญาตให้กระทำการดังกล่าวนั้นโดยฝ่า!!]นข้อบัญญัตินี้หรือระเบียบหรือข้อบังคับที่ได้ 
ออกตามความในข้อบัญญัตินี้ ผู้กระทำหรือผู้ยินยอมอนุญาตให้กระทำดังกล่าว จะต้องรับผิดซดใช้จำนวนเงินที่ 
หน่วยงานได้จ่ายไป หรือต้องผูกพันจะต้องจ่ายตลอดจนสินไหมใดๆ ให้แก'หน่วยงานนั้น เว้นแต่ในกรณีที่ผู้มีหน้า 
ที่เกี่ยวข้องได้พักท้วงคำถังของผู้บังคับบัญชาเป็นหนังสือแล้ว ว่าการที่จะปฏิบัติตามคำสั่งนั้นอาจไม'ขอบด้วย 
กฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับ

ข้อ ๒๖ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจสั่งจ่ายเงินเป็นเงินทดรองราชการได้

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๒๙

(ลงซื่อ) /
(จำลอง ศรีเมือง)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ ประกาศในราชกิจจาบุเบกษา เล่ม ๑๐๓ ตอนท่ี ๗๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๒๙
(๑) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) ประกาศในราชกิจจาบุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๔๙ ลงวันที่ ๓๐ 

สิงหาคม ๒๔๓๓
(๒) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ประกาศในราขกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๑๖๐ 

ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๔๓๖

๑๓๐



ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง วิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๔๔๕

โดยที่.เป็นการสมควรแกไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๔๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
ข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง วิธีการงบประมาณ 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๔๔”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให็ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นด้นไป

ข้อ ๓ ให ้ยกเลิกความในข้อ ๒๑ แห่งข้อบัญญัต ิกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธ ีการงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๒๙ และให็ใข้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๑ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะอนุญาตให้หน่วยงานที่ได้รับเงินในกรณีต่อไปนี้ นำเงินนั้น 
ไปใช้จ่าย โดยไม'ต้องนำส่งเป็นเงินรายรับของกรุงเทพมหานครก็ได้ คือ

(๑) เงินที่ได้รับในลักษณะค่าขดใช้ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สิน และจำเป็นต้องจ่าย 
เพื่อบูรณะทรัพย์สินหรือจัดให็ได้ทรัพย์สินคืนมา

(๒) เงินที่ได้รับของหน่วยงานที่เป็นสถานพยาบาล สถานศึกษา ศูนย์เยาวชน ศูนย์ส่งเสริมกีฬาหรือ 
สถานอื่นใดที่อำนวยบริการอันเป็นสาธารณประโยชน์ หรือประซาสงเคราะห์

(๓) เงินที่ได้ร ับจากระบบขนส่งมวลซนกรุงเทพมหานครในส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ 
ดำเนินการโดยให้นำไปใช้จ่ายในการดำเนินกิจการในระบบชนส่งมวลซนกรุงเทพมหานครในส่วนที่กรุงเทพมหานคร 
รับผิดชอบดำเนินการ กรณีที่มีรายได้เหลือจ่ายในแต่ละปีให้นำส่งเป็นเงินรายรับชองกรุงเทพมหานคร

(๔) เงินที่ได้รับในลักษณะผลพลอยได้จากการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่การจ่ายเงินตาม (๒) (๓) 
และ (๔) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด ส่วนรายได้เหลือจ่ายที่นำส่งเป็นรายรับ 
ชองกรุงเทพมหานครตาม (๓) ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑ ๙ ”

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๔ .
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ บริพัตร - 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๑ ๓ ๑



ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง การจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา

พ.ศ. ๒๕๒๙

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานครจึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ‘‘ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอก 

เวลา พ.ศ. ๒๕๒๙”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให็ใช้บ'งศับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน 

ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และให้รวมตลอดถึงข้าราชการชองส่วน 

ราชการอื่นที่มาช่วยปฏิบัติราชการชองกรุงเทพมหานคร
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่รับค่าจ้างเหมาจ่ายรายเดือน พนักงาน 

และลูกจ้างชองสำนักงานการพาณิซย้ของกรุงเทพมหานคร และให้รวมตลอดถึงลูกจ้างของส่วนราชการอื่น และ 
รัฐวิสาหกิจที่มาช่วยปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร

ข้อ ๕ ให ผู้้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัตนิี้ และให้มีอำนาจออก ข้อบังคับ 
ระเบียบ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ตามวรรคหนึ่งนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจาบุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
ข้อ ๖ การอนุมัติให้ข้าราชการหรือลูกจ้างอยู่ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติจะต้องเป็นงาน 

ที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติอย่างเร่งด่วนเป็นพิเศษ ซึ่งล้าไม่ปฏิบัตินอกเวลาราชการจะเกิดผลเสียหายแก,ราชการ 
หรือเป ็นงานที่ผ ู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นเป ็นการจำเป ็นเพ ื่อบริการประซาซบ ทั้งเป็นงานในหน้าที่ที่ 
ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้นปฏิบัติอยู่ในเวลาทำการปกติ หรือมีความสามารถเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานนั้นได้ให้จ่าย
ค่าอาหารทำการนอกเวลาตามข้อบัญญัตินี้I
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ข้อ ๗ ผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามปกตินอกเวลาทำการปกติจะเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาสำหรับ 
การปฏิบัติงานนั้นตามข้อบัญญัตินี้ไม,ได้

ข้อ ๘ การอนุมัติให้ข้าราชการหรือลูกจ้างอยู่ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ และสั่งจ่ายเงิน 
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้

๘.๑ ผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขาน ุการผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขาน ุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการสำนัก ผ ู้อำนวยการ 
โรงพยาบาล หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เทียบไดํไม่ตํ่ากว่านี้ และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ มีอำนาจอนุมัติให้ 
ข้าราชการหรือลูกจ้างอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติและสั่งจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาที่ม ีระยะเวลาจัด 
ทำไดํไม'เกิน ๒ เดือน

๘.๒ ผู้อำนวยการสำนักมีอำนาจอนุมัติให้ข้าราชการหรือลูกจ้างอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติ 
และสั่งจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาที่มีระยะเวลาจัดทำไดํไม'เกิน ๓ เดือน

๘.๓ปลัดกรุงเทพมหานครมีอำนาจอนุมัติให้ข้าราชการหรือลูกจ้างอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ 
ปกติ และสั่งจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาที่มีระยะเวลาจัดทำไดํไม'เกิน ๔ เดือน

๘.๔ผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจอนุมัติให้ข้าราชการหรือลูกจ้างอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลา 
ทำการปกติ และส ั่งจ ่ายค ่าอาหารทำการนอกเวลาท ี่ม ีระยะเวลาจัดทำได้เก ินกว่า ๔ เดือนขึ้นไป แต่ไม'เกิน 
ปีงบประมาณ

ข้อ ๙ การจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอัตราตามระเบียบของ 
กระทรวงการคลัง

ข้อ ๑๐ ในวันหนึ่งให้ข้าราชการหรือลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาได้เพียงครั้ง 
เดียว แต่ถ้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นว่าข้าราชการหรือลูกจ้างประเภทใดมีความจำเป็นต้องทำการนอก 
เวลา'ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน หรือมีเหตุพิเศษเพื่อขจัด บีองกัน หรือบำบัดความเดือดร้อนของประซาซนติดต่อกัน 
ไม่น้อยกว่า ๘ ช่ัวโมง ก็อาจสั่งการให้เบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาเพิ่มขึ้นได้อีก ๑ เท่าชองอัตราที่มีสิทธิได้ 
รับตามข้อ ๙ เป็นครั้งคราวก็ได้

หมายเหตุ:- เหตุผลที่ประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้ เพื่อให้การจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา 
ได้ตราเป็นข้อบัญญัติใช้บังคับตามนัยมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ ฉะน้ัน จึงจำเป็นต้องตราขอบัญญัตินี้

ประกาศในราชกิจจาบุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๔๐ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๒๙

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๙

(จำลอง ศรีเมือง)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
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ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง การจ่ายเงินค่าเลี้ยงรับรอง 

พ.ศ. ๒๕๔๙

โดยที่เป ็นการสมควรปรับปรุงข ้อบ ัญญัต ิกรุงเทพมหานครว่าด ้วยการจ่ายเงินค่าเล ี้ยงรับรองให ้ 
เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้น 
ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การจ่ายเงินค่าเลี้ยง 
รับรอง พ.ศ. ๒๕๔๙”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให็ใข้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงินค่าเลี้ยงรับรอง พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

และส่วนราชการตามประกาศกรุงเทพมหานครว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงาน และการกำหนด 
อำนาจหน้าที่ชองส่วนราชการของกรุงเทพมหานครที่ไม,ตํ่ากว่าระดับกอง

“ค่าเลี้ยงรับรอง” หมายความว่า ค่าเครื่องดื่มที่ไม'มีแอลกอฮอล์ผสม และหรือจะมีอาหารประกอบ
ก็ได้

ข้อ ๕ การจ่ายเงินค่าเลี้ยงรับรอง ให้กรุงเทพมหานครจ่ายได้ในกรณีด้งต่อไปนี้ 
(๑) การประชุมชองคณะกรรมการหรืออนุกรรมการซึ่งมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามกฎหมายหรือ 

ระเบียบว่าด้วยการนั้น
(๒) การประช ุมของคณ ะกรรมการหร ืออน ุกรรมการ ซ ึ่งได ้ร ับ การแต ่งต ั้งจากผ ู้ว ่าราชการ 

กรุงเทพมหานคร, หรือปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
(๓) การประชุมสภากรุงเทพมหานคร หรือการประชุมคณะกรรมการสามัญและคณะกรรมการ 

วิสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร รวมตลอดถึงการประชุมคณะอนุกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ 
ของสภากรุงเทพมหานคร
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(๔) การประชุมที่มีผู้อำนวยการสำนักหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปเป็นประธาน 
(๔) การประช ุมระหว่างหน ่วยงานของกรุงเทพมหานคร หรือหน ่วยงานกับส ่วนราชการอื่น 

รัฐวิสาหกิจ หรือเอกซน
(๖) การรับรองผู้เข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือ 

ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือรองปลัดกรุงเทพมหานคร'
(๗) การรับรองผู้เข้าพบประธานสภากรุงเทพมหานคร หรือรองประธานสภากรุงเทพมหานคร 
(๘) การรับรองในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลซนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือรองผู้ว่าราชการ 

กรุงเทพมหานคร หรือปลัดกรุงเทพมหานคร หรือรองปลัดกรุงเทพมหานคร
(๙) การรับรองการให้สัมภาษณ์สื่อมวลซนของประธานสภากรุงเทพมหานคร หรือรองประธานสภา 

กรุงเทพมหานคร
(๑๐) การรับรองอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควร 
ข้อ ๖  การจ่ายเงินค่าเลี้ยงรับรอง ให้หน่วยงานเบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราดังต่อไปนี้ 
(๑)การประชุมในเวลาราชการปกติหรือคาบเกี่ยวกับเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการให้จ่ายเงิน 

ค่าเลี้ยงรับรองประเภทเครื่องดื่มในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม,เกินคนละ ๑๐ บาทต่อครึ่งวัน
(๒)ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้จัดการประชุมหรือการรับรองพิจารณาอนุมัติตามที่เห็นสมควรให้จ่ายเงิน 

ค่าเลี้ยงรับรองประเภทอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมหรือรับรองแต่ละเรื่องในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม' 
เกินคนละ ๔๐ บาทต่อครึ่งวันก็ได้

ข้อ ๗ กรณีหน่วยงานผู้จัดให้มีการประชุมในครึ่งวันเข้าต่อเนื่องไปถึงครึ่งวันบ่าย หรือมกีารประชุม 
ในครึ่งวันบ่ายต่อเนื่องไปถึงคํ่า และมีความจำเป็นต้องจัดอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นให้กับผู้เข้าร่วมประชุม 
หรือรับรอง ให้หน่วยงานเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็นได้เท่าที่จ่ายจริงตามหลักเกณฑ์และอัตรา 
ที่กำหนด ดังนี้

(๑) ค่าอาหารรวมกับค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม'เกินวันละ ๑๒๐ บาทต่อคน สำหรับการประชุม 
ที่ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้อำนวยการสำนักหรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียก 
ซื่อเป็นอย่างนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และให้รวมถึงการประชุมตามข้อ ๔ (๔) และการรับรอง 
ผู้เข้าพบหรือรับรองการให้สัมภาษณ์สื่อมวลซนของปลัดกรุงเทพมหานคร หรือรองปลัดกรุงเทพมหานครด้วย

(๒) ค่าอาหารรวมกับค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม'เกินวันละ ๑๔๐ บาทต่อคน สำหรับการประชุม 
ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ท่ี'ได้,รับ 
มอบหมายเป็นประธาน หรือการประชุมสภากรุงเทพมหานคร และให้รวมถึงการรับรองผู้เข้าพบหรือรับรองการ 
ให ้ส ัมภาษณ์ส ื่อมวลซนของผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผ ู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานสภา 
กรุงเทพมหานคร หรือรองประธานสภากรุงเทพมหานครด้วย

ข้อ ๘ การนับจำนวนบุคคลตามข้อ ๖ และ ๗ เพื่อการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครน้ี 
ให้นับรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ที่ต้องอยู่ร่วมการประชุมหรือการรับรองนั้นด้วย

ข้อ ๙ การเบิกจ่ายเงินให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของหน่วยงานผู้จัดการประชุมหรือการรับรองนั้น 
ข้อ ๑๐ หลักฐานการเบิกจ่ายหรือใบสำคัญคู,จ ่าย ให้ระบุจำนวนบุคคลตามข้อ ๘ โดยมีผู้'รับรอง 

การจ่ายดังต่อไปนี้

๑๓๙



(๑) การประชุม ให้ประธานหรือเลขานุการในการประชุมนั้นเป็นผู้รับรองการจ่าย 
(๒) การรับรองอื่นๆ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดขอบเป็นผู้รับรองการจ่าย 
สำหรับกรณีหน่วยงานได้จ ัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวันหรืออาหารเย็บ สำหรับ 

ผู้เข้าร่วมการประชุมหรือการรับรองไว้แล้ว แต่ผู้เข้าร่วมประชุมหรือรับรองบางคนไม,สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
เนื่องจากมีเหตุจำเป็น เจ็บปวย มีราชการสำคัญเร่งต่วน เป็นต้น ทำให้จำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่ฃอเบิกไม่ตรงกับจำนวน 
ของบุคคลที่เข้าร่วมประชุม ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานผู้จัดการประชุมหรือการรับรองหรือผู้ที่ได้รับ 
มอบหมายจะพิจารณาอนุมัติให้เบ ิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางจันหรือค่าอาหารอื่น กรณี 
ดังกล่าวได้

ข้อ ๑๑ การจ่ายเงินค่าเล ี้ยงรับรองนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัต ิกรุงเทพมหานครนี้ 
ให้ขออนุมัติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นกรณีๆ ไป

ข้อ ๑๒ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้และให้มีอำนาจ 
ออกข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙

(นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้ คือ โดยที่หลักเกณฑ์และอัตราในการ 
จ่ายค่าเลี้ยงรับรองตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงินค่าเลี้ยงรับรอง พ.ศ. ๒๕๓๔ได้บังคับใช้เป็น 
เวลานาน จึงไม'เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในบีจจุบันที่เปลี่ยนแปลง ประกอบกับกระทรวงการคลังได้แกํใข 
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ จึงสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตรา 
ค่าเลี้ยงรับรองดังกล่าวตลอดจนแกไขข้อกำหนดต่างๆให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และอัตรา 
การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการของกระทรวงการคลัง และโดยที่มาตรา ๙๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ บัญญัติว่า การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพย์สิน 
การจัดหาผลประโยชน์จากจากทรัพย์สิน การจ้าง และการพัสดุ ต้องตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร จึงจำเป็น 
ต้องตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

๑๑๖



ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง การจ่ายเงินค่าเลี้ยงรับรอง (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยที่เป ็นการสมควรแกใฃเพิ่มเติมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจ่ายเงินค่าเลี้ยงรับรอง 
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๗ แห่งพระราขบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นขอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
ข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การจ่ายเงินค่าเลี้ยง 
รับรอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นด้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๗ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงินค่าเลี้ยง 
รับรอง พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) ค่าอาหารรวมกับค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่เกินวันละ ๓๐๐ บาทต่อคน สำหรับการประชุม 
ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ที่,ได้'รับ 
มอบหมายเป็นประธาน การประชุมสภากรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย และให้รวมถึงการรับรองผู้เข้าพบหรือรับรองการให้สัมภาษณ์สื่อมวลขนของผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร รองผ ู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานสภากรุงเทพมหานคร หรือรองประธานสภา 
กรุงเทพมหานครด้วย”

สำเนาถูกต้อง

(ปี! \ 1*
(นายคมศักดื่ บัวศรี)

นิติกรปฏิบัติการ 
กลุ่มงานกฎหมาย สสส.กฑม.

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ มีนค^ม์ พ.ศ. ๒๕๕๕

(ม.ร.ว.สุขุมพันธุ บริพัตร)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๑๓๗



เห!?)ผล เนื่องจากหลักเกณฑ์และอัตราในการจ่ายค่าเลี้ยงรับรองตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่าย 
เงิน.ค่าเลี้ยงรับรอง พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้บังคับใช้เป็นเวลานาน จึงไม'เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ 
เปลี่ยนแปลง จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และโดยที่มาตรา ๙๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๒๘ บัญญัติว ่าการคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพย์สิน 
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้าง และการพัสดุ ต้องตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร จึงจำเป็น 
ต้องตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

สำเนาถูกต้อง

■(ปี^^/' ย ์? ห ่^ -  5*
(นายคมคักด บัวศรี)

นิติกรปฏิบัติการ 
กลุ่มงานกฎหมาย สสส.กทม.

๑๓๘



ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง เบี้ยประชุมกรรมการ 

พ.ศ. ๒๕๔๙

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒'๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบชองสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
ข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง เบี้ยประชุมกรรมการ
พ.ศ. ๒๕๔๙”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นด้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๓๔
(๒) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
(๓) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสมนาคุณคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๓๔
บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัติ 

กรุงเทพมหานครนี้ หรือซึ่งชัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้แทน 
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือ 

แต่งตั้งโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการ
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

หรือแต่งตั้งโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือโดยคณะกรรมการ 
“อนุกรรมการ” หมายความว่า อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ



“ท่ี'ปรึกษาคณะกรรมการ” หมายความว่า ที่ปรึกษาซึ่งได้รับแต่งตั้งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้ 
เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ

ข้อ ๕ ให้กรรมการได้รับเบี้ยประชุมดังต่อไปนี้
(๑) เบี้ยประชุมเป็นรายเดือนสำหรัปกรรมการตามรายซื่อคณะกรรมการ และอัตราเบี้ยประชุมใน 

บัญชีหมายเลข ๑ ท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครบี้
(๒) เบี้ยประชุมเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการในคณะกรรมการอื่นนอกจากที่ระบุไว่ใน (๑) ตามอัตรา 

เบี้ยประชุมในบัญชีหมายเลข ๓ ท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครบี้ 
ข้อ ๖  ให้อนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมดังต่อไปบี้
(๑) เบี้ยประชุมเป็นรายเดือนสำหรับอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการตามข้อ ๕ 

(๑) ตามรายซื่อคณะอนุกรรมการ และอัตราเบี้ยประชุมในบัญชีหมายเลข ๒ ท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
(๒) เบี้ยประชุมเป็นรายครั้งสำหรับอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการอื่นนอกจาก 

ที่,ระบุ'ไว้ใ'น (๑) ตามอัตราเบี้ยประชุมในบัญชีหมายเลข ๓ ท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
ข้อ ๗ กรรมการหรืออนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนให้ได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะ 

ในเดือนที่ได้ร่วมประชุม
ข้อ ๘ ประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ให้ได้รับ 

เบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมที่กรรมการหรืออนุกรรมการนั้นมีสิทธิได้รับแล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการไม,สามารถร่วมประชุมได้ ใท้ผู้ซึ่งทำหน้าที่ 

ประธานในที่ประชุมได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการตามที่กำหนด 
ในวรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี

ข้อ ๙ กรรมการในคณะกรรมการคณะหนึ่ง หรืออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการคณะหนึ่ง 
ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งให้ได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 
น้ัน แล้วแต่กรณี เพียงครั้งเดียวในวันหนึ่ง

ข้อ ๑๐ ที่ปรึกษาคณะกรรมการให้ได้รับเบี้ยประชุมเซ่นเดียวกับกรรมการในคณะกรรมการนั้น 
โดยให้นำข้อ ๗ หรือข้อ ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๑๑ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการให้ได้รับเบี้ยประชุม 
เป็นรายครั้งตามอัตราเบี้ยประชุมในบัญชีหมายเลข ๓ ท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครบี้โดยให้เลขานุการมีสิทธิ 
ได้รับเบี้ยประชุมไม'เกินหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมไม'เกินสองคน

ล้ากรรมการหรืออนุกรรมการผู้ใดเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการด้วยให้เบิกเบี้ยประชุมได้เพียง 
ตำแหน่งเดียว

ข้อ ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ต้องมีกรรมการหรืออนุกรรมการ 
ร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการหรืออนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และมีสิทธิเบิก 
เบี้ยประชุมตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครบี้ เว้นแต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งที่จัดให้มีคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการนั้นจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

©๙๐



การประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการประชุมที่บทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือคำสั่งที่จัดให้มีคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการกำหนดให้สามารถใช้วิธีการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่สามารถถ่ายทอดภาพ 
และเสียงได้อย่างต่อเน ื่อง1ซึ่งทำให้กรรมการหรืออนุกรรมการไม'จำเป็นต้องปรากฏตัวในที่ประชุมด้วย โดยให้ 
ถือว่ากรรมการหรืออนุกรรมการซึ่งใช้วิธีการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีตังกล่าวร่วมประชุมคณะกรรมการหรือ 
คณะอนุกรรมการนั้น และมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม

ข้อ ©๓ ในกรณ ีท ี่ม ีเหต ุพ ิเศษสมควรปฏ ิบ ัต ิเป ็นอย่างอ ื่น  -หรือที่'ไม'มีกำหนด'ไว่ในช้อบัญญัติ 
กรุงเทพมหานครนี้ให้นำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการเป็นกรณีๆ ไป

ข้อ ๑๔ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการช้าราชการกรุงเทพมหานครที่ดำรงตำแหน่งอยู่ 
ก่อนวันที่ช้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใช้บังคับ หรือได้รับคัดเลือกขึ้นในระหว่างที่ยังไม'ครบวาระของกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกหนึ่งเท่าจนกว่าจะครบวาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ข้อ ©๔ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้และให้มีอำนาจ 
ออกข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๙

(นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
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บัญชีหมายเลข ๑

รายซื่อคณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมรายเดือนและอัตราเบี้ยประขุมตามข้อ ๕ (๑)

อัตรา : (บาท : เดือน)

ลำดับท่ี รายซื่อคณะกรรมการ ประธาน กรรมการ

๑ คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ๑0,๐๐๐ .๘,๐๐๐



บัญชีหมายเลข ๒

รายซื่อคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมตามข้อ ๖  (๑)

อัตรา : (บาท : เดือน)

ลำดับที่ รายซื่อคณะกรรมการ ประธาน กรรมการ .

คณะอนุกรรมการวิสามญเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ๑ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐
๒ คณะอนุกรรมการวิสามัญเกยวกับการศึกษา

คณะอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งอัตราเงิน
เดือนและการสอน

 ̂ 0̂ .ะะ! 0̂ ^

๕,๐๐๐ ๔,๐๐๐
๓ ๕,000 ๔,๐๐๐

(ริ̂ คณะอนุกรรมการวิสามัญเกยวกับกฎหมาย ระเบ ียบการและ 
การอุทธรณ์

๕,000 ๔,๐๐๐

๔ คณะอนุกรรมการวิสามัญเกยวกับวิมัยและการออกจากราชการ ๕,000 ๔,๐๐๐
๖ คณ ะอน ุกรรมการว ิสาม ัญ อนทคณ ะกรรมการ1ข ้าราชการ 

กรุงเทพมหานครตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 
กรุงเทพมหานคร

๕,000 ๔,๐๐๐

๑๔๓



บัญชีหมายเลข ๓

อัตราเบี้ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

ประ๓ ท คร้ังละ

กรรมการตามข้อ ๕ (๒) เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการตามข้อ ๕
(๑) ข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดกรุงเทพมหานครหรือพนักงานหรือลูกจ้างของการ ๖๐๐ บาท

พาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
(๒) ข้าราชการ หรือลูกจ้างของทางราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ ๘๐๐ บาท

หรือชองข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมิได้เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างในสังกัด
กรุงเทพมหานคร หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

(๓) นอกเหนือจาก (๑) และ (๒) ๑,๐๐๐ บาท

อนุกรรมการตามข้อ ๖ (๒) เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการตาม
ข้อ ๖
(๑) ข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดกรุงเทพมหานครหรือพนักงานหรือลูกจ้างชองการ ๓๐๐ บาท

พาณิชย์ชองกรุงเทพมหานคร
(๒) ข้าราชการ หรือลูกจ้างของทางราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ ๔๐๐ บาท

หรือของราชการส่วนห้องถิ่น ซึ่งม ิได้เป ็นข้าราชการหรือลูกจ้างในสังกัด
กรุงเทพมหานคร หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

(๓) นอกเหนือจาก (๑) และ (๒) ๕๐๐ บาท

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้คือ เนื่องจากข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๓๔ไดใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ประกอบกับรัฐบาลได้ตราพระราชกฤษฎีกา 
เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗โดยมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไชและอัตราเบี้ยประชุมกรรมการให้เหมาะ 
สม กรุงเทพมหานครจึงเห็นควรปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ เพื่อให้สอดคล้อง 
ก ับพระราชกฤษฎ ีกาด ังกล ่าว และโดยท ี่มาตรา ๙๗ (๔) แห ่งพระราชบ ัญ ญ ัต ิระเบ ียบบร ิหารราชการ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ บัญญัติว่า การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์ 
จากทรัพย์สิน การจ้าง และการพัสดุ ต้องตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัต ิ 
กรุงเทพมหานครนี้

6)(& (ฐิน้ี



ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เร่ือง โครงการเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษืยณอายุ

พ.ศ. ๒๕๔๗

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยโครงการเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจาก 
ราชการก่อนเกษียณอายุ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นซอบของสภาโเรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้น 
ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เร ียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง โครงการเงิน 
ช่วยเหลือผู้ซ ึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ พ.ศ. ๒๕๔๗”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาบุเบกษา
เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน 
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
นี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
“ข้าราชการกรุงเทพมหานคร” หมายความว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและข้าราชการครู 

กรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
“โครงการ” หมายความว่า โครงการให้เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุของ 

กรุงเทพมหานคร
“เงินเดือนเดือนสุดท้าย” หมายความว่า เงินเดือนที่ได้รับจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือน 

ของกรุงเทพมหานคร หรือจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่กรุงเทพมหานครและ 
กรุงเทพมหานครนำมาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการกรุงเทพมหานครเดือนสุดท้ายที่ออกจากรา’ซการ รวมท้ัง 
เงินประจำตำแหน่ง

๑๔๕



“ เวลาราชการ” หมายความว่า เวลาราชการที่ข้าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการมาตั้งแต่ต้น 
จนถึงวันสุดท้ายที่ไต้รับเงินเดือนตามเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
กรุงเทพมหานคร โดยไม,รวมถึงเวลาราชการที่มีสิทธิไต้นับเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ

ข้อ ๕ ข้าราชการกรุงเทพมหานครที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องมคีุณสมบัติดังน้ี 
(๑) มีอายุตั้งแต่ห้าสิบปีขึ้นไป หรือมีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญครบ ๒๕ ปี โดย 

ไม'รวมถึงเวลาราชการที่มีสิทธิไต้นับเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ
(๒) มีอายุราชการเหลือไม,น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันที่เข้าร่วมโครงการ
(๓) ไม'เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ ถูกสอบสวน หรือสอบหาข้อเท็จจริงทางวินัย พิจารณา 

โทษทางวินัย รายงานการลงโทษทางวินัย หรือพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย หรือเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา 
ซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ไต้กระทำโดยประมาท

(๔) ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องออกจากราชการไม'ว่ากรณีใดๆ ตามกฎหมาย 
(๕) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างปฏิบัติราชการซดใช้ ตามสัญญาที่ทำไว้กับกรุงเทพมหานครในการไปศึกษา 

ปีกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย หรือหากอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการซดใช้ จะต้องยินยอมซดใช้เงินตามสัญญาผูกพัน 
ที่ไต้ทำกับรา-ซการ

ข้อ ๖  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการก่อน 
เกษียณอายุให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ข้อ ๗ 'ผู้ท ี่ม ีสิทธิไต้รับเงินช่ว์ยเหลือตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ จะขอกลับเข้ารับราชการ 
กรุงเทพมหานครอีกไม'ไต้

ข้อ ๘ ให้โครงการลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการก่อนวันท่ี 
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใข้บังคับ เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ และให้ข้าราชการ 
กรุงเทพมหานครที่ไต้แสดงความจำนงซอลาออกจากราชการ เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าว และ 
ไต้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิไต้รับเงินช่วยเหลือตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ข้อ ๙ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้และให้มีอำนาจ 
ออกข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๓๗ ง วันที ่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

ผู้วาราชการกรุงเทพมหานคร

©(ฐิน้ี



หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้ คือ เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบ 
ในมาตรการสนับสนุนกลุ่มช้าราชการที่ประสงค์จะเริ่มอาชีพใหม่นอกระบบราชการ และเพื่อปฏิบัติตามมติคณะ 
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ในการสนับสนุนมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการ 
เปลี่ยนแปลงโดยจูงใจให้ช้าราชการสมัครใจลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุโดยมีมาตรการจูงใจให้ช้าราชการ 
ลาออกก่อนเกษียณอายุ ได้’แก่ เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ และโดยที่มาตรา ๙๗ (๔) 
แ ห ้งพ ระร าช บ ัญ ญ ัต ิร ะ เบ ีย บ บ ร ิห าร ร าช ก ารก ร ุง เท พ ม ห าน ค ร  พ .ศ . ๒๔๒๘ บ ัญ ญ ัต ิว 'า การคล ัง 
การงบประมาณ การเงิน การทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้าง และการพัสดุ ต้องตราเบีน 
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้



ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง โครงการเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการ 

ก่อนเกษียณอายุ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘

โดยที่เป็นการสมควรแก้!ขปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยโครงการเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลา 
ออกจากราชการก่อนเกษียณอายุให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และรองรับมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพระบบราชการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบชองสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้น 
ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง โครงการเงินช่วย 
เหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันลัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นด้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อ 
บัญญัติกรุงเทพมหานครนี้หรือซึ่งชัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให็ใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
แทน

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง โครงการเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลา 
ออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๔ ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร 

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้อราชการกรุงเทพมหานคร
“โครงการ” หมายความว่า โครงการหรือมาตรการอื่นใดตามมติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการโดยให้ข้าราชการออกจากราชการ 
ก่อนเกษียณอายุและได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนด และกรุงเทพมหานครประกาศให้ข ้าราชการเข้าร่วม 
โครงการ”

(5) (ร ิ?03



ข้อ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง โครงการเงินช่วยเหลือผู้ซึ่ง 
ลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข ้อ๔ ข ้าราชการท ี่จะเข ้าร ่วมโครงการจะต้องมีค ุณสมบัต ิตามที่โครงการน ั้นกำหนด โดยให้ 
ข้าราชการยื่นแสดงความจำนงตามแบบหนังสือและภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น”

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๘

(นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ฉบับประกาศและงานทั่วไปเล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๔๔ ง วันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๔๔๘

หมายเหตุ ะ เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้ คือ เนื่องจากรุงเทพมหานครได้เห็นชอบ 
ในมาตรการสนับสนุนกลุ่มข้าราชการที่ประสงค์จะออกจากราชการก่อนเกษียณอายุราชการด้วยความสมัครใจ 
โดยเหตุที่มีป็ญหาด้านสุขภาพทางกายหรือสุขภาพจิต ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๔๔๗ในการ 
สนับสนุนมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและไต้รับเงินช่วยเหลือ 
ผู้ซ ึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุดังกล่าว และโดยที่มาตรา ๙๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๒๘ บัญญัติว่า การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพย์สิน การจัดหาผล 
ประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้าง และการพัสดุ ต้องตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร จึงจำเป ็นต้องตรา 
ข้อบัญญัตินี้

๑๔๙



ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เร่ือง การจ่ายเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตราย 

หรือป่ายเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๒๙

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การจ่ายเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง 
ซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานครจึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การจ่ายเงินทำขวัญข้าราชการและ 
ลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๒๙”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อ 

บัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
“ล ูกจ ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับค่าจ้างจากงบประมาณรายจ่าย 

ชองกรุงเทพมหานคร รวมทั้งพนักงานและลูกจ้างชองการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 
“ เงินเดือน” หมายความว่า เงินเดือนอัตราที่ได้รับจริง
“ค ่าจ ้าง” หมายความว่า ค่าจ้างอัตราปกติรายเดือน รายวันและรายชั่วโมง ตามอัตราที่กำหนดจ่าย 

ให้ลูกจ้างสำหรับการทำงานปกติ
“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๒๘ และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจ 
หน ้าท ี่ของส ่วนราชการของกรุงเทพมหานครท ี่ไม'ต ํ่าภว ่าระด ับกองและรวมถึงสำน ักงานการพาณ ิชย์ของ 
กรุงเทพมหานครด้วย - '

๑ ๕ ๐



ข้อ ๕ ให้ผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกข้อบังคับ 
ระเบียบ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เปึนไปตามข้อบัญญัตินี้ .

ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ตามวรรคหนึ่งนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
ข้อ ๖ ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างเป็นรายวันประเภทที่ทำงานในวันเสาร์ด้วย ให้คิดค่าจ้างยี่สิบหกวัน 

เป็นค่าจ้างหนึ่งเดือน ส่วนประเภทที่ไม,ทำงานในวันเสาร์ ให้คิดค่าจ้างยี่สิบสองวันเป็นค่าจ้างหนึ่งเดือน
สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างเป็นรายชั่วโมง ให้คิดค่าจ้างเจ็ดชั่วโมงเป็นค่าจ้างหนึ่งวัน เว้นแต่ ลูกจ้าง 

ที่ได้กำหนดเวลาทำงานสำหรับหนึ่งวันเป็นอย่างอื่น ก็ให้คิดค่าจ้างตามจำนวนชั่วโมงที่ได้กำหนดนั้นเป็นค่าจ้าง 
หน่ึงวัน แล้วคิดเป็นหนึ่งเดือนตามวรรคก่อน

ข้อ ๗ เพื่อประโยซน่ในการคำนวณเงินทำขวัญลูกจ้าง ลูกจ้างผู้ใดได้รับค่าจ้างรายเดือน หรือเทียบ 
เป ็นรายเด ือนแล้วต ํ่ากว่าอ ัตราเงินเด ือนขั้นต ํ่าส ุดของข้าราชการระดับ ๑ ให้ใช้อัตราเงินเดือนขั้นตํ่าสุดของ 
ข้าราชการระดับ ๑ เป็นเกณฑ์คำนวณ

ข้อ ๘ ภายใต้บังคับข้อ ๙ ผู้ใดได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บจนพิการถึงสูญเสียอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง 
ไปเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ แต่ยังสามารถปฏิบัติงาน 
ต่อไปได้ใหได้รับเงินทำขวัญเป็นเงินก้อนตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

2 / 2-6) น 2 ^ 4 / 4^ | |  ๘  ห เ ^ ^  2 / 4^ ^  0  4 /  &  4/  4/1=4 เะ^ 2/ข้อ ๙ ผู้เดเดร้ับอันตรายหริอป่วยเจบ เม่มสิทธิ เดร้ับเงินทำขวัญตามข้อบัญญัติน ถ้า
(๑) อันตรายหรือความป่วยเจ็บเกิดขึ้นจากค่วามประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือจากความผิด

ของตนเอง
(๒) ได้รับเงินทำขวัญหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันจากกรุงเทพมหานคร หรือจากหน่วยงานอื่น 

ที่กรุงเทพมหานครสั่งให้!ปปฏิบัติงาน
(๓) ผู้มีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษเมื่อออกจากราชการตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ 

สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘
ข้อ ๑๐ เงินทำขวัญตามข้อบัญญัตนิี้ จะจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากปลัดกรุงเทพมหานคร หรือ 

ผู้ที่ปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย
การยื่นเรื่องราวขอรับเงินทำขวัญให้ปฏิบัติตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด

ประกาศ ณ วันท่ี ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๒๙

พลตรี /V & &  / ฬ &
(จำลอง ศรีเมือง)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ เหตุผลที่ประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้ เพื่อให้การจ่ายเงินค่าทำขวัญข้าราชการและ 
ลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้ตรา เป็นข้อบัญญัติให้บังคับตามนัยมาตรา :๙๗ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๒๘ ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐๓ ตอนท่ี ๔๐ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๔๒๙



ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต 
พ.ศ. ๒๕๒๙

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ของสมาซิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๗ แห่งพระราขบัญญัติระเบียบบริหารราขการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการของสมาซิกสภากรุงเทพมหานครและสมาซิกสภาเขต พ.ศ. ๒๕๒๙”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งอื่นใดในส่วนที่ไต้ตราไว้แล้วใน 

ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ข้อ ๕ ให ้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัตนิี้และให้มีอำนาจออกข้อบังคับ 

ระเบียบ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ตามวรรคหนึ่งนั้น เมื่อไต้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
ข้อ ๖  สมาซิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งจะเดินทางไปราชการ โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณของ 

กรุงเทพมหานคร จะต้องได้ร ับความเห ็นชอบจากประธานสภากรุงเทพมหานครและนำเสนอผู้ว ่าราชการ 
กรุงเทพมหานครเพื่ออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

สมาซิกสภาเขตซึ่งจะเดินทางไปราชการโดยเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณชองกรุงเทพมหานคร 
จะต้องไต้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๑๙๒



ข้อ ๗ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของสมาซิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิก 
สภาเขต ให้ถือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไวในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยอนุโลม 
เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๘ การเบิกจ่ายให้ถือหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๘.® ประธานสภากรุงเทพมหานคร ให้เบิกไดิในอัตราเดียวกับช้าราชการผู้ดำรงตำแหน่ง

ระดับ ๑๑
๘.๒ รองประธานสภากรุงเทพมหานครและสมาซิกสภากรุงเทพมหานครให้เบิกไดํในอัตรา 

เดียวกับช้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๑๐
๘.๓ ประธานสภาเขต ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับช้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๘ 
๘.๔ รองประธานสภาเขตและสมาซิกสภาเขตให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับช้าราชการผู้ดำรง

ตำแหน่งระดับ ๗
ข้อ ๙ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามข้อบัญญัตินี้ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

ประกาศ ณ วันที ่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๙

(ลงชื่อ) พลตรี จำลอง ศรีเมือง
(จำลอง ศรีเมือง)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ เหตุผลที่ประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้ เพื่อให้เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการของสมาซิกสภากรุงเทพมหานครและสมาซิกสภาเขต ได้ตราเป็นข้อบัญญัติใช้บังดับตามนัยมาตรา ๙๗ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ฉะน้ัน จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๓ ตอนที่ ๙๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗
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ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือุง รถราชการ 

พ.ศ. ๒๕๒๙

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง รถราชการ 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร” เรื่อง รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให็ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งอื่นใดในส่วนที่ไต้ตราไว้แล้วใน 

ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ให้ผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติน ี้และให้มีอำนาจออกข้อบังคับ 

ระเบียบ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ตามวรรคหนึ่งนั้น เมื่อไต้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับไต้ 
ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ใข้สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสำนักงาน 

การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครด้วย

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป

ข้อ ๖  ในข้อบัญญัตินี้
“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๒๘ และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่ง'ส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจ 
หนาที่ฃองสํวนราซการของกรุงเทพมหานครที่ไม,ต ํ่ากว ่าระด ับกองและรวมถ ึงสำน ักงานการพาณ ิชย ์ของ 
กรุงเทพมหานครด้วย

๑๕๔



“หัวหน้าหน่วยงาน” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการ 
สำนัก หัวหน้าสำนักงานคณ้ะกรรมการข้าราขการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้ากอง เลขานุการสำนัก 
ผ ู้อำนวยการเขต หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ดำรงตำแหน่งเทียบไดไม,ต ํ่ากว ่าน ี้ และรวมถึงหัวหน้าสำนักงาน 
การพาณิขย์ของกรุงเทพมหานครด้วย

“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐทั้งใน 
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มี 
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเปึนราชการบริหารส่วนท้องถิ่น แต่ไม่รวมถึงหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่รับค่าจ้างเหมาจ่ายรายเดือน พนักงาน 

และลูกจ้างของสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
“รถประจำตำแหน่ง” หมายความว่า รถยนต์ที่ทางราชการจัดให้แก'ผู้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ใน

ข้อบัญญัตินี้
“รถส ่วน กลาง” ห ม ายค วาม ว ่า รถยน ต ์ห ร ือรถจ ักรยาน ยน ต ์ท ี่จ ัดไว ้เพ ื่อใช ้ราชการของ 

กรุงเทพมหานคร หรือเพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
“รถรับรอง” หมายความว่า รถยนต์ ที่จัดไว้เป็นพาหนะรับรองซาวต่างประเทศ ซึ่งเป็นแขกของ 

กรุงเทพมหานคร
''๙'ข้อ ๗ ให้กรุงเทพมหานครจัดรถประจำตำแหน่งแก่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราขการกรุงเทพมหานคร 

ประธานสภากร ุงเทพมหานคร รองผ ู้ว ่าราชการกร ุง เท พ ม ห าน คร รองประธานสภากร ุงเทพมหานคร 
ปลัดกรุงเทพมหานคร และข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งที่ ก.ก. กำหนดให้เป็นตำแหน่งนักบริหาร ๑๐ ผู้ตรวจราชการ 
๑๐ ที่ปรึกษากฎหมายกรุงเทพมหานคร นักบริหาร ๙ ผู้ตรวจราชการ ๙ หัวหน้าหน่วยงานที่ดำรงตำแหน่งระดับ 
๙ เฉพาะตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

ข้อ ๘ รถส่วนกลางให้มีตราเครื่องหมายประจำกรุงเทพมหานคร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ว่า 
ราชการกรุงเทพมหานครกำหนด

'๑5ข้อ ๘ ทวิ ให้หน่วยงานเจ้าของรถจัดทำบัญชีรถราชการแยกประเภทเป็นรถประจำตำแหน่ง 
รถส่วนกลาง รถรับรอง รวมทั้งแสดงหลักฐานการได้มาและการจำหน่ายโอนรถราชการ ตามแบบที่ผู้,ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานครกำหนด การเปลี่ยนแปลงประเภทรถราชการจะกระทำมิได้เว้นแต่ในกรณีจำเป็นให้เปลี่ยนแปลงได้ 
โดยให้หัวหน้าหน่วยงานเสนอปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติ

หมวด ๒ 
การจัดหา

'๙'ข้อ ๙  รถประจำตำแหน่งให้มีได้ไม'เกินตำแหน่งละ ๑ คัน ผู้ใดดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่ง 
ให้เลือกใช้รถประจำตำแหน่งได้เพียงตำแหน่งเดียว

๑๕๙



ผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่งและไปดำรงตำแหน่งในการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสิทธิได้ 
รถประจำตำแหน่งของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครด้วย ให้เลือกใช้รถประจำตำแหน่งทางใดทางหนึ่งเพียง 
ตำแหน่งเดียว

ในกรณีที่เลือกใช้รถประจำตำแหน่งดังกล่าวในวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว ให้ใช้รถในตำแหน่งนั้น 
ไปจนกว่าจะพ้นจากตำแหน่ง

รถประจำตำแหน่งซึ่งมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี และรถส่วนกลางซึ่งมีอายุการใช้งาน 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ให้ถือเป็นเกณฑ์ที่จะพิจารณาจัดหารถดันใหม่ทดแทนคันเก่าได้ ล้าเป็นรถที่จัดหาจาก 
ส่วนราชการโดยตรง ให้คิดลดอายุการใช้งานลง ๑ ปี แล้วแด'กรณี

สำหรับรถประจำตำแหน่งหรือรถส่วนกลางที่ได้รับความเสียหายต้องเสียค่าซ่อมสูง หรือประโยชน์
^  ห V  V  ห I 2 /  ^  I I ^  I &/  VI I 16)  / ณี ฤ 8 /  ห 2 ^  I V  ห I เ ตุ  V  V  -  - - -ทจะได้รับไม่คุ้มกับค่าซ่อม หรอเมอซ่อมแล้วไม่อยู่๒ สภาพทเซก้ารเด้ไดยปลอดกัย เมอ ย ูเ่นบังดับของระยะเวลา 
ดังกล่าว

ความในวรรคสี่และวรรคห้าไม่ใช้บังคับกับรถรับรองโดยให้อยู่ในดุลพินิจชองปลัดกรุงเทพมหานคร 
ที่จะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม ท้ังน้ีต้องไม,ก่อนเวลาสามปีครึ่งนับแต่วันได้มา รถดันใดที่ได้มาโดย 
รับโอนมาจากส่วนราชการอื่น ให้ถือวันจดทะเบียนเป็นเกณฑ์คำนวณระยะเวลาตามที่กำหนดไว่ในหมวดนี้

'๑1ข้อ ๑๐ การจัดหารถประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง หรือรถรับรอง ให้จัดหาโดยใช้ขนาดและราคา 
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการโดยอนุโลม

หมวด ๓ 
การใช้

'๙'ข้อ ๑๑ รถประจำตำแหน่งให้ใช้ในการปฏิบัติราชการในตำแหน่งหน้าที่ หรือที่ได้รับมอบหมาย. 
โดยชอบ หรืองานที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับงานในตำแหน่งหน้าที่หรือฐานที่ดำรงตำแหน่งนั้น รวมตลอดถึงการใช้ 
เพื่อเดินทางไป-กลับระหว่างที่พักและสำนักงานและหรือการอื่นที่จำเป็นและเหมาะสมแก'การดำรงตำแหน่งที่ใน 
หมู'ช้าราชการและสังคม

รถส่วนกลางและรถรับรอง ให้ใช้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร 
หรือเพื่อประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร ตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด

ห้ามผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่ง ซึ่งได้รับรถประจำตำแหน่งแล้วนำรถส่วนกลางไปใช้อีก เว้นแต่ 
มีเหตุผลความจำเป็นเฉพาะคราว ทั้งนี้ให้ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องใช้รถส่วนกลางไว้ด้วย

การนำรถส่วนกลางออกนอกเขตกรุงเทพมหานคร หรือปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้หัวหน้า 
หน่วยงานรายงานขออนุมัติปลัดกรุงเทพมหานครก่อน

'๑’'ข้อ ๑๒ ผู้ใช้รถประจำตำแหน่งต้องคืนรถใหแ้ก'หนว่ยงานภายในกำหนดสบิห้าวันนับแต่วันท่ีได้
พน้จากตำแหน่งหรือส่งมอบงาน แล้วแต่กรณี

๑๙๖



- กรณีที่ผูใซ้รถประจำตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งหรือถึงแก่กรรมให้ปลัดกรุงเทพมหานครเร ียกรถประจํๅ 
ตำแหน่งคืน หากปลัดกรุงเทพมหานครเห็นว่ามีเหตุผลสมควรจะผ่อนผันให้ส่งคืนรถประจำตำแหน่ง ก็ให้กระทำ 
ได้ตามควรแก'พฤติการณ์ แต่ต้องไม'เกินสามสิบวันนับจากวันพ้นจากตำแหน่งหรือถึงแก่กรรม

ข้อ ๑๓ รถที่ส่งคืนหรือเรียกคืนตามที่กำหนดไว้ในหมวดนี้ให้ส่งมอบให้สำนักการคลังเป็นผู้ดูแล
รักษา

หมวด ๔
การเก็บรักษาและซ่อมบำรุง

(๑)ข้อ ๑๔ การเก็บรักษารถประจำตำแหน่งให้อยู่ในความควบคุมและความรับผิดชอบของผู้ดำรง
ตำแหน่ง

การเก็บรักษารถส่วนกลาง รถรับรอง ให้อยู่ในความควบคุมและรับผิดชอบของหน่วยงาน โดยเก็บ 
ร ักษาในสถานท ี่เก ็บหรือในบริเวณของหน ่วยงาน การจะนำรถไปเก ็บท ี่อ ื่นได ้ต ้องได ้ร ับอน ุม ัต ิจากปลัด 
กรุงเทพมหานคร

สำหรับรถส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานจะเสนอปลัดกรุง.เทพมหาน่คร หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ 
พิจารณาอนุญาตให้นำรถไปเก็บรักษาที่อื่นเป็นการขั่วคราวหรือเป็นครั้งคราวได้ในกรณีดังต่อไปนี้ คือ

(๑) หน่วยงานไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ หรือ 
(๒) มีราชการจำเป็นและเร่งด่วน

‘๑’'ข้อ ๑๔ ทวิ การอนุญาตให้นำรถส่วนกลางไปเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราว อันเนื่องมาจาก 
หน่วยงานไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบในการเก็บรักษารถส่วนกลางจัดทำ 
รายงานขออนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลความจำเป็นและรายละเอียดของสถานที่ที่จะนำรถส่วนกลางไปเก็บรักษา 
ซึ่งแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีความปลอดภัยเพียงพอ เสนอประกอบการพิจารณาของผู้ม ีอำนาจอนุญาต 
ด้วยทุกครั้ง

‘๑?ข้อ ๑๔ ตรี ในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถส่วนกลางในระหว่างการเก็บรักษาที่ 
อื่นเป็นการชั่วคราว ตามข้อ ๑๔ ทวิ ผู้เก็บรักษาต้องรับผิดซดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก'กรุงเทพมหานคร เว้นแต่ 
จะพิสูจน์ได้ว่าได้ไข้ความระมัดระวังดูแลรักษาเยี่ยงวิญณูชนจะพิงสงวนรักษาทรัพย์ของตนแล้ว และการสูญหาย 
หรือเสียหายนี้นมิได้เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เก็บรักษา แต่หากการสูญหายหรือเสีย 
หายนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการนำไปใซในการอื่น ให้ผู้อื่นใช้ หรือนำไปเก็บไว้ ณ ที่ที่มิได้รับอนุญาต ผู้เก็บรักษาต้อง 
รับผิดขอบทุกกรณี แม้ว่าจะเกิดด้วยเหตุสุดวิสัย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไรความสูญหายหรือเสียหายก็จะ 
เกิดแก'รถส่วนกลางคันนั้น

๑ ๔ ๗



ข้อ ๑๕ ให้ผู้ใช้รถประจำตำแหน่งเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมบำรุงรักษา ตามทีระบุไวในคู่มือการ 
ใช้รถนั้น  ๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเช่นวิญณูซนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเองภายในกำหมดระยะเวลาสองป็ 
ครึ่งนับจากวันที่จัดหารถใหม่

ถ้าเป็นรถที่จัดหาจากส่วนราชการอื่นโดยตรง กำหนดเวลาสองปีครึ่งนันให้คิดลดตามหลักเกณท์ 
ที่สำนักการคลังกำหนด

หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมบำรุง เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวช้างต้นแล้ว 
ข้อ ๑๖ ให้หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดขอบการซ่อมบำรุงรักษารถส่วนกลาง และรถรับรองให้อยู่ใน 

สภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
(๙'ข้อ ๑๖ ทวิ ให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบและดูแลสภาพรถประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง 

รถรับรอง มิให้มีมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียเก ินระดับมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาลตรั 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกำหนด

ในการเริ่มตรวจสอบมลพิษของรถราชการตามวรรคหนี่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานที,จะ 
พิจารณากำหนดการได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการตรวจสอบรถราชการทุกดันในครั้งแรก 
ให้เสร็จสิ้นภายใน ๖ เดือน นับแต่ข้อบัญญัตินี้มืผลใช้บังคับ

นอกจากการตรวจสอบมลพิษชองรถราชการตามวรรคสองแล้ว ให้มืการตรวจสอบมลพิษทุกระยะ 
๖ เดือน หรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดจะถึงกำหนดก่อน และภายหลังการซ่อมบำรุงที่ 
เกี่ยวกับระบบการทำงานของเครื่องยนต์ทุกครั้ง เมื่อพบว่ารถราชการดันใดมืมลพิษเกินระดับมาตรฐานให้ดำเนินการ 
แก่ไขซ่อมบำรุงหรือปรับแต่งสภาพเครื่องยนต์ให้ดืทันที

ให้หน่วยงานแต่ละแห่งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักอนามัยทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 
(๑'’'ข้อ ๑๗ เมื่อเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นแก'รถประจำตำแหน่ง ผู้ใช้รถประจำตำแหน่งต้องรีบ 

รายงานให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบทันที กรณ ีท ี่ม ิได ้เป ็นผู้ใช ้รถเองหรือไม ่สามารถท ี่จะรายงานเองได ้ 
ให้พนักงานผู้ฃับรถรีบรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงปลัดกรุงเทพมหานครทราบทันที

กรณีตามวรรคหนึ่ง เมื่อเกิดขึ้นแก,รถส่วนกลางและรถรับรอง ให้พนักงานขับรถรีบรายงาบผู้บังคับ 
บัญชาตามลำดับ จนถึงหัวหน้าหน่วยงานทราบทันที

ผู้ใช้รถประจำตำแหน่งต้องรับผิดในกรณีที่รถประจำตำแหน่งสูญหาย เพราะความประมาทเลินเล่อ 
ของผู้ใช้รถประจำตำแหน่ง แต่ถ้าผู้ใช้รถประจำตำแหน่งอนุญาตให้บุคคลอื่นนำรถประจำตำแหน่งไปใช้นอกเหนือ 
หน้าที่ปกติ ผู้ใช้รถประจำตำแหน่งต้องรับผิดซดใช้ค่าสินไหมทดแทนความสูญหายแม้ด้วยเหตุสุดวิสัย

ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นแก'รถประจำตำแหน่ง เพราะความผิดของบุคคลภายนอก ให้ผู้ใช้รถประจำ 
ตำแหน่งเป็นผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกในนามของกรุงเทพมหานคร แต่ถ้าความเสียหาย 
เกิดขึ้นเพราะความผิดของผู้ขับขี่ซึ่งมิใช่พนักงานขับรถหรือผู้ใช้รถประจำตำแหน่ง หรือมิใช่อยู่ใบระหว่างการ 
ควบคุมการใช้รถของผู้ใช้รถประจำตำแหน่ง ผู้ใช้รถประจำตำแหน่งต้องรับผิดชอบซ่อมแซมให้คงสภาพดีตามเดิม 

ในระหว่างที่ดำเนินการหาตัวผู้รับผิดซดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง 
และรถร ับรอง ห ากห น ่วยงาน เห ็น ว 'าม ีความ จำเป ็น ต ้องใช ้รถค ัน น ั้น  ให ้ห ัวห น ้าห น ่วยงาน ขออน ุม ัต ิ 
ปลัดกรุงเทพมหานครซ่อมรถคันนั้นโดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณไปก่อนได้

๑๕๘



ในกรณีที่ฃ้อบัญญัตินี้ไม่ได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพา ะแล้วให้นำกฎหมายและระเบียบความรับผิดชอบ 
ของข้าราชการในทางแพ่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวมาใช้บังคับตามข้อบัญญัตินี้ด้วย

หมวด ๕
การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง

ข้อ ๑๘ ผู้ใข้รถประจำตำแหน่งเป็นผู้จ่ายค่าเชื้อเพลิงเอง สำหรับรถส่วนกลางและรถรับรอง ให้เบิก 
จ่ายค่าเชื้อเพลิงที่ได้จากงบประมาณเพื่อการนี้

ข้อ ๑๙ ผู้ใดไม'ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบ 
ข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ใข้บังคับอยู่ในขณะนั้น

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๙

พล.ต. จำลอง ศรีเมือง 
(จำลอง ศรีเมือง)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ เหตุผลที่ประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้ เพื่อให้เรื่องรถราชการชองกรุงเทพมหานคร 
ได้ตราเป ็นข้อบัญญัติใช้บ ังคับตามนัยมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบ ียบบริหารราชการ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ฉะน้ัน จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้

ประกาศในราชกิจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐๓ ตอนท่ี ๔๐ วันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๒๙

(๑)แก้ไชเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ประกาศในราชกิจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๒ ตอนพิเศษที่ ๔๕ ง 
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๘
(๒:'แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) ประกาศ'ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๖ ตอนพิเศษที่ ๕๕ ง 
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๒

๑๙๙



ข้อบ ัญญ ัต ิกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง รถราชการ (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๔๔๘

โดยที่เป็นการสมควรแกไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยรถราชการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบชองสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้น 
ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบ ัญญ ัต ิกร ุงเทพมหานครน ี้เร ียกว ่า “ข ้อบ ัญญ ัต ิกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นด้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว 
ในข ้อบ ัญ ญ ัต ิกร ุงเทพมหานครน ี้ ห ร ือซ ึ่งข ัดหร ือแย ้งก ับข ้อบ ัญ ญ ัต ิกร ุงเทพมห านครน ี้ ให ้ใช ้ข ้อบ ัญญ ัต ิ 
กรุงเทพมหานครนี้แทน

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง รถราชการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไป 
นี้แทน

“ข้อ ๗ ให้กรุงเทพมหานครจัดรถประจำตำแหน่งแก,ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ประธานสภากรุงเทพมหานคร รองผ ู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานครปลัด 
กรุงเทพมหานคร และข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งที่ ก.ก. กำหนดให้เป็นตำแหน่งนักบริหาร ๑๐ ผู้ตรวจราชการ 
๑๐ ที่ปรึกษากฎหมายกรุงเทพมหานคร นักบริหาร ๙ ผู้ตรวจราชการ ๙ หัวหน้าหน่วยงานที่ดำรงตำแหน่งระดับ 
๙ เฉพาะตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

ผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้รับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือนแทนการ 
ใช้รถประจำตำแหน่ง เว ้นแต ่ผ ู้ดำรงตำแหน่งผ ู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
รองผ ู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร ผ ู้อำนวยการสำน ักงานการพาณ ิชย ์

๑ ๖ ๐



ของกรุงเทพมหานคร หรือตำแหน่งอื่น'โดที่ผู้'ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควร'Iหใช้'รถประจำตำแหน่ง 
ที่กรุงเทพมหานครจัดหาให้เท่านั้น

ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร ผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครอาจงดจ่ายเงิน 
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือนแก,ผู้มีสิทธิตามวรรคสองตำแหน่งใดก็ได้ โดยให้ใช้รถส่วนกลางแทน

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไช และอัตราการขอรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือนให้เป็นไป 
ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด”

ข้อ ๕ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงซื่อตำแหน่งของตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งหรือเงิน 
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือนแทนการใช้รถประจำตำแหน่งตามข้อ ๗ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง รถราชการ พ.ศ. ๒(ะ๒๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ผู้ซี่งดำรงตำแหน่งที่มีการ 
เปลี่ยนแปลงซื่อตำแหน่งนั้น ยังคงมีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งหรือเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือนแทน 
การใช้รถประจำตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อ ๖  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

(นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

(5)*)(5)



๑๖'๒

แบบ ๑
ประเภทรถประจำตำแหน่ง

ทะเบียนรถของ......................................... .......................... (กรม).

ลำดับที่ ซ่ือของรถ แบบ/รุ่น/ป ี/ 
ขนาด (ซีซี.)

หมายเลข 
ทะเบียน

ประจำ ราคา วันได้มา วันจำหน่าย หมายเหตุ
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แบบ ๒
ประเภทรถส่วนกลาง/รถรับรอง 

ทะเบียนรถของ.......... ......................................................... (กรม).......

ลำดับที่ ซ่ือของรถ แบบ/รุ่น/ป ี/ 
ขนาด (ซีซี.)

หมายเลข 
ทะเบียน

สังกัด
หน่วยงานใด ราคา วันได้มา วันจำหน่าย หมายเหตุ



แบบ ๓
ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง

เรียน (ผู้มีอำนาจสั่งใช้รถ)..
ข ้าพเจ ้า...............................
ขออนุญาตใช้รถ (ไปท่ีไหน) 
เพื่อ......................................
ในวันที่.
ถึงวันท่ี

วันที่..................เดือน .พ.ศ.

ตำแหน่ง

. ม ีคนนั่ง..................................................คน

.เวลา.............................. น.

.เวลา.............................. น.

ผู้ฃออนุญาต
ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากอง 
หรือผู้แทน 
(วัน เดือน ปี)

(ลงนามผู้มีอำนาจสั่งใช้รถ)...........................................................................................................................
............... / ................................... /.

๑๖๔



บันทึกการใช้รถ
แบบ ๔

รถหมายเลขทะเบียน

ลำดับท่ี
ออกเดินทาง

ผู้ใช้'รถ สถานท่ีไป
ระยะ กม./ไมล์ 

เม่ือรถ 
ออกเดินทาง

กลับถึง 
สำนักงาน

ระยะ กม./ไมล์ 
เม่ือรถกลับกรม 

สำนักงาน
ระยะทาง 
กม./ไมล์

พนักงาน 
ขับรถ หมายเหตุ

วันท่ี เวลา วันท่ี เวลา

ผ้บันทึก.............
ตำแหน่ง............



แบบ ๕
วันที่................. เดือน...........................................พ.ศ.........................

เรื่อง รายงานอุบัติเหตุรถหมายเลขทะเบียน....................................................................................................................
เรียน........................................................................................................................................................................ ............
เหตุเกิดเมื่อวันที่................................................................................................................ เวลา.....................................น.
สถานที่เกิดเหตุ................................................................................................................... (ดังแผนที่สังเขปที่แนบมานี้)
ความเร็วขณะเกิดเหตุ ........................................................................................................ถม./ซม.................................
ก่อนเกิดเหตุเดินทางจาก................................................................... จะไป......................................................................
ความเสียหาย.......................................................................................................................................................................

พาหนะหรือทรัพย์สินฝ่ายตรงข้าม
รถ....................................................................................................... หมายเลขทะเบียน 
ขับขี่โดย................................................................. อาย ุ..................ปี ใบอนุญาตขับขี่เลขที่
ที่อยู่ของผู้ขับฃี่.........................................................................................................................
ซื่อเจ้าของรถ..:.........................................................................................................................
เหตุเกิดจาก.............................................................................................................................

ความเสียหาย.......................................................................................
ผู้บาดเจ็บ
ซื่อ................................................................ อาย ุ.................. ปี ที่อยู่

ซื่อ................................................................ อาย ุ.................. ปี ที่อยู่.

ผู้สอบสวนและพยาน
พนักงานสอบสวนซื่อ.............................................................สถานีตำรวจ
พยานซื่อ................................................. /...อ าย ุ....................ปี ท ี่อย ู่.........

พยานซื่อ .อาย.ุ.................. ปี ที่อยู่

ผลของคดี
๑๖๖



แบบ ๖
รายละเอียดการซ่อมบำรุง 

รถ................................................. หมายเลขทะเบียน........

ลำดับท่ี
เลขระยะทาง

รายการซ่อม
จำนวนเงิน สถานท่ี 

ซ่อม วันตรวจรับ หมายเหตุ
เม่ือเข้าซ่อม บาท ส.ต.

๑๖๗



ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง ค่าบริการ 

พ.ศ. ๒๕๔๓

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าบริการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบชองสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติ 
ข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๔๓”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(๒) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
(๓) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(๔) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ค่าบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน 

ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ กรุงเทพมหานครอาจให้บริการแก,เอกซน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ 

ราชการส่วนท้องถิ่น ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) การออกแบบ
(๒) การพิมพ์ รับถ่ายแบบ หรือแผนที่ 
(๓) การดัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร 
(๔) การพ่นหมอกกำจัดยุง 
(๕) การบริการเลี้ยงเด็กกลางวัน 
(๖) การทำการต่าง  ๆ ในที่สาธารณะ 
(๗) การขอใช้สถานที่ 
(๘) การยืมใช้พัสดุ

๑๖๘



(๙) การทำความสะอาด
(๑๐) การบริการเกี่ยวกับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ
(๑๑) การทดสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง
(๑๒) การตรวจวิเคราะห์นํ้า
(๑๓) การบริการตัดและขุดต้นไม้ -
(๑๔) การบริการทางการแพทย์
(๑๔) การบริการตักและขนมูลฝอยหมัก
(๑๖) การบริการรถโดยสารรับ-ส่งนักเรืยน
(๑๗) การบริการเกี่ยวกับเศษวัสดุก่อสร้าง
ข้อ ๕ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจกำหนดอัตราค่าบริการตามข้อ ๔ ยกเว้น (๑๔) และ 

(๑๖) ไดไม,เกินอัตราที่กำหนดไว์ในบัญชีค่าบริการท้ายข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๖  ค่าบริการทางการแพทย์ให้เรียกเก็บค่าบริการตามรายการและอัตราที่กระทรวงสาธารณสุข 

กำหนดสำหรับสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ค่าบริการทางการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขมิได้กำหนดไว้ และค่าห้องค่าอาหารสำหรับผู้ป่วยใน 

ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจกำหนดตามความเหมาะสม
ข้อ ๗ ค่าบริการรถโดยสารรับ-ส่งนักเรียน ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจกำหนดตาม 

ความเหมาะสม
ข้อ ๘ ค่าบริการที่เรียกเก็บตามข้อ ๔ อาจยกเว้นหรือ่ลดหย่อนได้ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ 

กำหนดไว้ในหมายเหตุท้ายบัญชีอัตราค่าบริการของแต่ละรายการ
ข้อ ๙ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข 

ในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการตามที่เห็นสมควรได้
ข้อ ๑๐ บรรดาข้อบังสับ ระเบียบหรือคำสั่ง ที่ได้ออกตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง 

ค่าบริการ พ.ศ. ๒๔๓๐ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งข้อบัญญัตินี้ ทงนี้ จนกว่าจะได้ 
มีข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งที่ออกตามข้อบัญญัตินี้

ในระหว่างที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหุานครยังไม1ได้กำหนดอัตราค่าบริการตามข้อบัญญัตินี้ให้ใช้อัตรา 
ค่าบริการที่ใข้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใข้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกข้อบังคับ 
ระเบียบ คำส่ัง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ตามวรรคหนึ่งนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจาบุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ 
พิจิตต รัตตกุล

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๑๖๙



ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เร่ือง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมกีฬา ศูนย์เยาวซน ดนตรี 

และห้องสมุดประซาซน 
พ.ศ. ๒๕๓๕

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมกีฬา 
ศูนย์เยาวชน ดนตรี และห้องสมุดประซาซน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๗ แห่งพระราซบัญญัติระเบียบบริหารราซการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นซอบซองสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมการส่งเสริม 
กีฬา ศูนย์เยาวซน ดนตรี และห้องสมุดประซาซน พ.ศ. ๒๕๓๕”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราซกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อ 

บัญญัตินี้ หรือซึ่งซัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมกีฬา ศูนย์เยาวซน ดนตรี และห้องสมุดประชาชนให้กำหนด 

เป็นประเภท ดังนี้
(๑) ค่าอุปกรณ์
(๒) ค่าเครื่องแต่งกายการแสดงนาฏศิลบีและการฺกีฬา
(๓) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีการ
(๔) ค่าตอบแทน ค่ารางวัลและค่าเบี้ยเลี้ยง
(๕) ค่ารับรองและค่าเลี้ยงรับรอง
(๖) ค่าเข่าที่พักและค่าพาหนะ
(๗) ค่าของรางวัล ของขวัญและของที่ระลึก
(๘) ค่าเวฃภัณฑ์
(๙) ค่าอาหารและยาบำรุงนักกีฬา

๑ ๗ ๐



ข้อ ๕ ค่าอุปกรณ์ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง คือ 
(๑) ค่าอุปกรณ์กีฬาในการพิกซ้อมและการแข่งขัน
(๒) ค่าอุปกรณ์อื่น  ๆในการจัดการแข่งขันกีฬา การสอน การพิกอบรมการสัมมนา การประชุม การ 

จัดนิทรรศการ และการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวกับ'การส่งเสริมกีฬา ศูนย์เยาวชน ดนตรีและห้องสมุดประซาซน 
ข้อ ๖  ค่าเครื่องแต่งกายการแสดงนาฏศิลปและการกีฬา ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง คือ 
(๑) ค ่าช ุดแข ่งข ันกีฬาของนักก ีฬาท ี่เข ้าแข ่งข ันในนามกรุงเทพมหานครหรือศูนย์เยาวซนซอง 

กรุงเทพมหานครและนักกีฬาที่กรุงเทพมหานครเชิญเข้าร่วมในงานพิธีการต่าง  ๆ และนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬา 
ภายในซองข้าราซการกรุงเทพมหานคร

(๒) ค ่า1ชุดพิเก'ซ้อมกีฬา1ของผู้พิเกสอน ผู้'ช่วยผู้พิกสอน ผู้ควบคุมนักกีฬาซองกรุงเทพมหานคร และ 
นักกีฬาที่เข้าแข่งขันในนามกรุงเทพมหานคร

(๓) ค่าชุดวอร์มฃองผู้ฝิกสอน ผู้'ช่วยผู้ฝิกสอน ผู้ควบคุมนักกีฬา ผู้จัดการทีมผู้ข่วยผู้จัดการทีมนักกีฬา 
ซองกรุงเทพมหานครและนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในนามกรุงเทพมหานคร

(๔) ค่าเสื้อที่มีเครื่องหมายกรุงเทพมหานคร หรือเครื่องหมายกีฬาซ.นิดต่าง  ๆ ของกรรมการ และ 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันกีฬาซองกรุงเทพมหานคร .

(๔) ค่าเครื่องหมายกรุงเทพมหานคร เครื่องหมายกีฬาซนิดต่าง  ๆ ซองผู้เข้ารับการพิกอบรมผู้ตัดสิน 
กีฬา ผู้เข้ารับการพิกอบรม ผู้พิกสอนกีฬาและผู้เข้ารับการพิกอบรมระดับผู้นำกลุ่มของศูนย์เยาวซน

(๖) ค่าเสื้อเบลเซอร์ฃองคณะกรรมการส่งเสริมกีฬาของกรุงเทพมหานครคณะกรรมการกีฬาจังหวัด 
ตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้ใด้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนเซต ๑๐ (กรุงเทพมหานคร) และเจ้า 
หน้าที่อำนวยการตามคำสั่งของกรุงเทพมหานครในการแข่งขันกีฬาแห่งขาติและบุคคลซึ่งคณะกรรมการส่งเสริม 
กีฬาซองกรุงเทพมหานครเห็นสมควร

(๗) ค่าเครื่องแต่งกายซองผู้ถือป้ายและถือธงนำหน้าขบวนนักกีฬาในพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาที่ 
กรุงเทพมหานครส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน

(๘) ค่าเครื่องแต่งกายการแสดงนาฏศิลป้และ1ชุดแสดงกิจกรรม
(๙) ค ่าเคร ื่องแต ่งกายของน ักดน ตร ี น ักร้อง นักแสดง และผู้ควบค ุมการแสดงดนตรีของ 

กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด
ข้อ ๗ ค,าใฃ้จ่ายในการจัดงานพิธี ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง คือ 
(๑) ค่าอุปกรณ์ 
(๒) ค่าจ้าง 
(๓) ค่าขนส่ง
ข้อ ๘ ค่าเวซภัณฑ์และอุปกรณ์เวซภัณฑ์ ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง
ข้อ ๙ ค่าใช้จ่ายอื่น  ๆอันเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมกีฬา ศูนย์เยาวชน ดนตรีและห้องสมุดประซาซน 

ของกรุงเทพมหานคร ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง คือ 
(๑) ค่าสมัครเป็นสมาชิก 
(๒) ค่าธรรมเนียม

๑ ๗ ๑



(๓) ค่าบำรุง
(๔) ค่าสมัครเข้าแข่งขันหรือประกวด หรือเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
ข้อ ๑๐ อัตราค่าตอบแทน ค่ารางวัล ค่าเบ ี้ยเลี้ยง ค่ารับรอง ค่าเลี้ยงรับรองค่าเข่าที่พัก ค่าพาหนะ 

ค่าของรางวัล ของขวัญและของที่ระลึก ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด
ข้อ ๑๑ การปฏิบัตินอกเหนือจากข้อบัญญัตินี้ให้ขออนุมัติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นกรณี  ๆไป 
ข้อ ๑๒ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกข้อบังคับ 

ระเบียบ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๔

ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๑๗๒



ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง การให้เงินช่วยเหลือค่าครองชีพหรือเงินค่าตอบแทน 

แก่ข้าราชการและหรือลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๕๑

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการให้เงินช่วยเหลือค่าครองชีพหรือเงิน 
ค่าตอบแทนแก่ข้าราชการและหรือลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานครจึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้น 
ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรืยกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การให้เงินช่วย 
เหลือค่าครองชีพหรือเงินค่าตอบแทนแก่ข้าราชการและหรือลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๑”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นด้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน 

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
นี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
“ เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ” หมายความว่า เงินที่กรุงเทพมหานครเบิกจ่ายให้แก,ข้าราชการและหรือ 

ลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าครองชีพเป็นการชั่วคราว
“ เงินค่าตอบแทน” หมายความว่า เงินที่กรุงเทพมหานครเบิกจ่ายให้แก'ข้าราชการและหรือลูกจ้าง 

ของกรุงเทพมหานคร เป็นค่าตอบแทน
“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

และส่วนราชการตามประกาศกรุงเทพมหานครว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงาน และการกำหนด 
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานครที่ไม'ตํ่ากว่าระดับกอง

“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร 
ตาม กฎห ม ายว ่าด ้วยระเบ ียบ ข ้าราชการกร ุงเท พ ม ห าน คร และห ร ือกฎห มายท ี่เก ี่ยวข ้องก ับ ข ้าราชการ

๑๗ต



กรุงเทพมหานครสามัญ และข้าราชการครูกรุงเทพมหานครที่ได้บัญญัติไว้แล้วในขณะนี้และหรือทีจะได้มีการ 
บัญญัติไว้ต่อไป ;

“ล ูกจ ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของกรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการ
ลูกจ้าง

ข้อ ๕ กรุงเทพมหานครอาจจัดให้ม ีเงิน ิช ่วยเหลือค่าครองชีพหริอเงินค่าตอบแทนิอืน ้ใดให้แค่ 
ข้าราชการและหรือลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร

ข้อ ๖  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราเงินช่วยเหลือค่าครอง 
ชีพหรือเงินค่าตอบแทนอื่นใดตามข้อ ๕ ตามความจำเป็น เหมาะสม โดยให้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
บุคคลและงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วย

ข้อ ๗ การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ ให้เบ ิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี เงินนอกงบประมาณ หรือเงินอื่นใดชองกรุงเทพมหานคร

กรณีข้าราชการหรือลูกจ้างปฏิบัติงานไม,เต็มเดือน หรือมีเหตุอื่นใดซึ่งไม่อาจเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้ 
เต็มเดือนได้ ให้คำนวณตามสัดส่วน กรณีมีเศษสตางคํให้บิดทิ้ง

ข้อ ๘ การเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้หน่วยงานถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ 
คำสั่งของทางราชการ

ข้อ .๙ - ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครน ีแ้ละให้มีอำนาจ 
ออกข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

■ ■ 'ะ"■“-^
(นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ประกาศในราชกิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๑ ง วันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑

หมายเหตุ - เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับน้ี คือ เนื่องจากบิจจุบันสภาวะค่าครองชีพ 
ในเขตกรุงเทพมหานครมีอัตราที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการชั้นผู้น้อยและลูกจ้าง 
ของกรุงเทพมหานคร ดังน้ัน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการ 
และลูกจ้างดังกล่าว สมควรกำหนดข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการให้เงินช่วยเหลือค่าครองชีพหรือเงิน 
ค่าตอบแทนอื่นใดให้แก'ข้าราชการและหรือลูกจ้างชองกรุงเทพมหานครและโดยที่มาตรา ๙๗ (๔) แห่งพระราช 
บัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ บัญญัติว่า การคลัง การงบประมาณ การเงิน 
การทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้างและการพัสดุ ต้องตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

๑๗๙



ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง การจ่ายเงินค่ารับรองซาวต่างประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๓๙

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การจ่ายเงินค่ารับรองซาวต่างประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๓๘ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๗ แห่งพระราซบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ‘'ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การจ่ายเงินค่ารับรองซาวต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๓๙”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การจ่ายเงินค่ารับรองซาวต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ดาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัติ 

นี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“หน่วยงาน” หมายความว่า 
(๑) สำนักงานเสชานุกๆรสภากรุงเทพมหานคร 
(๒) สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(๓) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
(๔) สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
(๕) สำนักหรือส่วนราชการที่เรียกซื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสำนัก.
(๖) สำนักงานเขต
“ค่ารับรอง” หมายความว่า ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าจัดการแสดง หรือค่าเข้าซม 

การแสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการรับรองซาวต่างประเทศ
“ ค ่าเล ี้ยงร ับรอง” หมายความว่า ค ่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มที่ม ีแอลกอฮอล์และไม'มีแอลกอฮอล์ 

ค่าเครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง' และรวมถึงค่าบริการ ค ่าภาษี และค่าสถานที่ (ถ้ามี)
“ เจ ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้า-งชองกรุงเทพมหานคร หรือบุคคลอื่นที่ได้รับแต่งตั้ง 

ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับรองซาวต่างประเทศ และให้หมายความรวมถึงตำรวจรักษาการณ์ด้วย

๑๗๕



ข้อ ๕ ค่าเลี้ยงรับรองซาวต่างประเทศในกรณีต่อไปนี้ให้กรุงเทพมหานครเบิกจ่ายได้ตามความจำเป็น 
และเหมาะสม

(๑) พระราชทานเลี้ยง
(๒) แขกของรัฐบาลที่มาประชุม สัมมนา หรือดูงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 
(๓) แขกของกรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับรอง 
(๔) แขกของสภากรุงเทพมหานครโดยประธานสภากรุงเทพมหานคร หรือรองประธานสภา 

กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับรอง
ข้อ ๖  ค่ารับรองซาวต่างประเทศในกรณีต่อไปนี้ ให้กรุงเทพมหานครเบิกจ่ายได้ตามความจำเป็น 

และเหมาะสม
(๑) นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพ
(๒) แขกของส่วนราชการอื่น และส่วนราชการนั้น ได้ขอให้กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพรับรอง และ 

อำนวยความสะดวก ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ
(๓) แขกของกรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ 

เชิญ และมีกำหนดระยะเวลาแน่นอน
(๔) แขกของสภากรุงเทพมหานคร โดยประธานสภากรุงเทพมหานครหรือรองประธานสภา 

กรุงเทพมหานคร เป็นผู้เชิญ และมีกำหนดระยะเวลาแน่นอน
ข้อ ๗ ค่าเลี้ยงรับรองขาวต่างประเทศกรณีอื่นนอกจากข้อ ๕ และข้อ ๖ ให้หน่วยงาน จัดได้ตาม 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงไม,เกินอัตราค่าเลี้ยรับรองตามบัญชี 
อัตราการจ่ายค่ารับรองขาวต่างประเทศที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(๑) หน่ึงครั้ง (หนึ่งมื้อ) ในโอกาสแรกที่ซาวต่างประเทศมาเยี่ยมหรือดูงานกรุงเทพมหานคร 
(๒) หน่ึงครั้ง (หนึ่งมื้อ)ในโอกาสเริ่มมาประจำปฏิบัติงานในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและอีก 

หน่ึงครั้ง (หนึ่งมื้อ) ในโอกาสเดินทางกลับประเทศเมื่อปฏิบัติงานครบวาระแล้ว
(๓) กรณีที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานของต่างประเทศทั้งภาครัฐและหรือภาคเอกชนนักธุรกิจซาวต่าง 

ประเทศที่อยู่หรือเดินทางมากรุงเทพมหานคร หรือกรณีที่ซาวต่างประเทศให้ความช่วยเหลือหรือติดตามความ 
ก้าวหน้าในการให้ความช่วยเหลือหรือกรณีเข้าร่วมประชุม หรือให้คำแนะนำหรือบรรยายในด้านต่างๆ เพื่อ 
ประโยชน์แก'การปฏิบัติราชการ หรือเดินทางตามโครงการแลกเปลี่ยนหรือข้อตกลงกับกรุงเทพมหานคร ให้เบิก 
จ่ายได้ในแต่ละโอกาสหนึ่งครั้ง (หนึ่งมื้อ)

ข้อ ๘ ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่ารับรองซาวต่างประเทศครั้งหนึ่งๆ 
(๑) ผู้อำนวยการเขต เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

วงเงินไม่เกิน ๕๐,0๐0  บาท
(๒) ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร วงเงินไม'เกิน 

๘ 0 ,0 0 0  บาท
(๓) ปลัดกรุงเทพมหานคร วงเงินไม'เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
(๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไม'จำกัดวงเงิน
ข้อ๙ การเชิญผู้เข้าร่วมในการเลี้ยงรับรองซาวต่างประเทศให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประธาน 

สภากรุงเทพมหานคร หรือปลัดกรุงเทพมหานคร หรือหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาเฉพาะ ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่า 
ที่จำเป็น

๑๗๖



ข้อ ๑๐ ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือหัวหน้าหน่วยงานมีอำนาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ได้ตามความ 
เหมาะสม สำหรับบุคคลจากส่วนราชการอื่นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากส่วนราขการ ด้นลังกัดก่อน

ข้อ ๑๑ การเบิกค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราแห่งพระราชกฤษฎีกา 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เว้นแต่

(๑) เจ้าหน้าที่ซึ่งจำเป็นต้องเช้าร่วมในการเลี้ยงรับรองซาวต่างประเทศ ให้เบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรอง 
ตามข้อบัญญัตินี้ได้

(๒) กรณ ีเจ ้าห น ้าท ี่ตาม  (๑) ม ีส ิท ธ ิเบ ิก เบ ี้ย เล ี้ยงเด ิน ท าง ห ร ือค ่าอาห ารท ำการน อกเวลา 
จะเบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรองได้เมื่องดเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางหรือค่าอาหารทำการนอกเวลา

(๓) กรณีเจ้าหน้าที่ตาม (๑) หากไม,ใช้สิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง หรือค่าอาหารทำการนอกเวลา 
หรือค่าเลี้ยงรับรอง ให้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินรางวัลเฉพาะในวันที่ปฏิบัติงานวันละไม'เกิน ๒๐๐ บาท

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินค่ารับรองซาวต่างประเทศนอกเหนือจากที่กำหนดไวในข้อบัญญัติบี้ให้ชออนุมัติ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นกรณีๆ ไป

ข้อ ๑๓ กรณีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการรับรองซาวต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์และอัตราของ 
ข้อบัญญัติเดิม และหรือตามาที่ได้อนุมัติจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีระยะเวลาคาบเกี่ยวถึงวับที่ช้อบัญญัติ 
บี้มีผลใช้บังคับให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และอัตราชองข้อบัญญัติเดิมและหรือตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานครต่อไปจนเสร็จสิ้นการรับรองครั้งนั้น

ข้อ ๑๔ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติบี้ และให้มีอำนาจออกข้อบังคับ 
ระเบียบ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติบี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๑๘ ง ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัติฉบับบี้ เนื่องจาก หลักเกณฑ์ เง่ือนไช และอัตราการจ่ายเงินค่า 
รับรองซาวต่างประเทศตามที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การจ่ายเงิน ค่ารับรองซาวต่างประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ตลอดจนข้อกำหนดในส่วนอื่นไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ ในบีจจุบัน สมควรปรับปรุงข้อบัญญัติ 
ดังกล่าว ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองซาวต่างประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๓๖ และโดยที่มาตรา ๙๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
บัญญัติว่า การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้างและ 
การพัสดุ ต้องตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติบี้

ประกาศ ณ วันที ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙

(กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา) 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



ขอบณญตกรุงเทพมหานคร
เร่ือง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๓๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานฺครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนา
ชุมชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบชองสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัตินี้ไว้ ดังต่อไปุนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการ 
พัฒนา1ชุมชน พ.ศ. ๒๕๓๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันกัดจากวันประกาศในราชกิจจาบุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว 

ในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“การพัฒนาชุมชน” หมายความว่า การดำเนินกิจกรรม แผนงาน โครงการ เพื่อพัฒนาชุมชนใน 

ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งเป็นผลทำให้คุณภาพชีวิตของประซาซนในชุมชนดีฃึ้น
“ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน” หมายความว่า สถานที่รับเลี้ยงและดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งตั้งอยู่ใน 

ชุมชนและดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการชุมชน 
“ เด็กก่อนวัยเรียน” หมายความว่า เด็กที่มีอายุตั้งแต่ ๒ ปี แต่ไม'เกิน ๖ ปี 
“ เด ็ก” หมายความว่า เด็กที่ม ีอายุไม'เกิน๑๕ ปี 
“ เยาวชน” หมายความว่า บุคคลที่มีอายุกว่า ๑๕ ปี แต่ไม'เกิน ๒๕ ปี
'๑’“อาสาสมัคร” หมายความว่า บุคคลที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย 

เรียน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้อำนวยการเขต
“คณะกรรมการชุมชน” หมายความว่า คณะ.กรรมการชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย 

กรรมการชุมชน
“ กองทุนชุมชน” หมายความว่า เงินหรือทรัพย์สินที่ประซาขนในชุมชนไต้ดำเนินการจัดตั้งขึ้น 

เพื่อดำเนินการหาผลประโยชน์และให้บริการด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านแก'ประชาซนในชุมชนโดยอยู่ภายใต้ 
การควบคุมดูแลและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุมชน



ข้อ ๕ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสบุนการพัฒนาชุมชนให้กำหนดไว้เป็นประเภท ดงนี้ 
(๑) ค่าวัสดุอุปกรณ์
(๒) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีการที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้วัด 
(๓) ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้สถานที่ ค่าพาหนะ และค่าขนส่ง 
(๔) ค่าตอบแทนอาสาสมัคร 
(๔) ค่าจ้างแรงงาน
(๖) ค่าของรางวัล ของขวัญ และของที่ระลึก
(๗) ค่าอาหารในกรณีที่เห็นเป็นการสมควรแก,เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
(๘) ค่าเวชภัณฑ์ '
(๙) ค่าบัตรผ่านประตูและค่าสมัครเช้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
(๑)(๑๐) ค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
ข้อ ๖  หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนตามข้อ ๔ 

ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด
ข้อ ๗ ให้กรุงเทพมหานครจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร” ขึ้นในสำนักพัฒนาชุมชน 

เพื่อสนับสนุนกองทุนชุมชนกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร อาจได้มาซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 
- (๑) เงินงบประมาณชองกรุงเทพมหานคร 

(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนพัฒนาชุมซนกรุงเทพมหานคร 
(๔) เงินที่ได้รับจากการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร 
(๔) ดอกผลอันเกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสบุนกองทุน 

ชุมชนให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด
ข้อ ๘ ให้ผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกข้อบังคับ 

ระเบียบ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๓๖

ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ’
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ ประกาศในราชกิจจาบุเบกษา เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๑๒๐'ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๔๓๖
(๑) แก่ใฃเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ประกาศในราชกิจจาบ ุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๓ 
ตอนท่ี ๒๔ ง ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๔๓๙

๑๗๙



ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง เงินสนับสนุนการสิกษาแก่นักเรียนที่ไม,สามารถเข้าเรียน 

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได ้
พ.ศ. ๒๕๔๒

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินสนับสนุนการศึกษาแก'นักเรียนที่ไม' 
สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้นไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง เงินสนับสนุนการศึกษาแก'นักเรียน 
ที่ไม'สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้ พ.ศ. ๒๔๔๒”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให็ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน 

ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“ เงินสนับสนุนการศึกษา” หมายความว่า เงินงบประมาณที่กรุงเทพมหานครจัดไว้เพื่อสนับสนุนการ 

ศึกษาภาคบังคับแก'นักเรียนที่ไม'สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้
“น ักเรียน” หมายความว่า น ักเรียนที่ม ีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับที่สมัครเข้าเรียนใน 

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครก่อนเปีดเรียนภาคต้นไม่ได้ ตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด 
“โรงเรียนเอกซน” -หมายความว่าโรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกซนที่จัดการศึกษาขั้นพื้น 

ฐานในระบบโรงเรียนตามหสักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีข้อตกลงกับกรุงเทพมหานครตามระเบียบที่ผู้ว ่า 
ราชการกรุงเทพมหานครกำหนด

ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิขอรับเงินสนับสนุนการศึกษา ได้แก่ นักเรียนทีเ่ข้าเรียนในโรงเรียนเอกซนท่ีมีข้อตกลง 
กับกรุงเทพมหานครโดยยื่นแบบหนังสือแจ้งการใช้สิทธิและหนังสือตอบรับการใช้สิทธิตามแบบที่กรุงเทพมหานคร 
กำหนด

(5) (ฬ 0



ข้อ ๖  หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด เว้นแต่ข้อบัญญัตินี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ ๗ การได้สิทธิรับเงินสนับสนุนการศึกษาตามข้อบัญญัตินี้ไม,มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การศึกษาตามที่กฎหมายอื่นกำหนด

ข้อ ๘ ให้ผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกข้อบังคับ 
ระเบียบ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๒

(นายพิจิตต รัตตกุล)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้ตระหนักและเห็น 
ความสำคัญในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบชองการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบโรงเรียน 
ซึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน ๔๓๐ โรงเรียน 
นักเรียนประมาณ ๒๘๖,๐๐๐ คน ซึ่งเป็นภาระที่มีปริมาณมากและมีแนวโน้มสูงขึ้น เพื่อให้โรงเรียนเอกซนมีบทบาท 
ในการดำเนินการและรับผิดชอบร่วมกับกรุงเทพมหานคร และโดยที่มาตรา ๙๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๒๘ บัญญัติว่า การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพย์สิน 
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้างและการพัสดุ ต้องตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้อง 
ตราข้อบัญญัตินี้



ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง การจ่ายเงินรางวัลจับสุนัข 

พ.ศ. ๒๕๔๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลจับสุนัข 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
ข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การจ่ายเงินรางวัล 
จับสุนัข พ.ศ. ๒๕๔๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให็ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราขกิจจานุเบกษา
เป็นด้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว 
ในข ้อบ ัญ ญ ัต ิกร ุงเท พ มห าน ครน ี้ หร ือซ ึ่งข ัดห ร ือแย ้งก ับข ้อบ ัญ ญ ัต ิกร ุงเทพมห านครน ี้ให ้ใช ้ข ้อบ ัญ ญ ัต ิ 
กรุงเทพมหานครนี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
“ เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร” หมายความว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือลูกจ้างประจำ 

ของกรุงเทพมหานคร หรือลูกจ้างชั่วคราวของกรุงเทพมหานคร
“สุนัข” หมายถึง สุนัขจรจัดที่มีหรือไม,มีเจ้าของ และอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
“ เง ินรางว ัล” ห มายความว ่า เง ินท ี่กร ุงเทพมหานครจ ่ายเป ็นค ่าตอบแทนแก'เจ ้าหน ้าท ี่ของ 

กร ุงเทพ มห านครท ี่จ ับส ุน ัขแล ้วนำส ่งกองส ัตวแพทย ์สาธารณ ส ุข สำน ักอนาม ัย หรือสถานที่อ ื่นตามท ี่ 
กรุงเทพมหานครกำหนด

ข้อ ๕ การจ่ายเงินรางวัลให้แก'เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครให้จ่ายไดในอัตรา ๓๐ บาทต่อสุนัข
๑ ตัว

ข้อ ๖' การเบิกจ่ายเงินรางวัลจะต้องมีรายซื่อของผู้จ้บสุนัข จำนวนสุนัข จำนวนเงินที่ฃอเบิก และ 
คำรับรองของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับมอบสุนัข



ข้อ ๗ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้และให้มี'อำนาจ 
ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เปึนไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(ลงซ่ือ) สมัคร สุนทรเวช

(นายสมัคร สุนทรเวช)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร.

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลัก 
เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลจับสุนัข ซึ่งกำหนดไวัตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัล 
นำจับสุนัขที่ไม'มีเจ้าของ พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครตาม 
ม าตรา๙ ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.๒๕๒๘จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติ 
กรุงเทพมหานครนี้

(ประกาศในราชกจิจานเุบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม ๑๒๐ ตอนพเิศษ ๓๗ง วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖)

©  (ฝิ) 6า
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เรียน ผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัด 
กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานครเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหิานครหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนัก 
ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

ด้วยสภากรุงเทพมหานคร ได้ลงมติเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง เงินเพิ่ม 
พิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภย พ.ศ. ๒๕๔๘ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๔) ประจำปีพุทธศักราช ๒๔๔๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๔๘

นัดนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าว เมื่อวัน 
ท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๔๘ และได้ประกาศในราชกิจจาบุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๒ ตอน 
พิเศษ ๔๐ ง วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๔๔๘ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันลัดจากวันประกาศในราชกิจจาบุเบกษา 
ดังรายละเอียดในสำเนาที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกาญจนา สมวงศ์)
ผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติราชการแทบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร



ข้อบ ัญญ ัต ิกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย 

พ.ศ. ๒๕๔๘

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติ
งานกู้ภัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานครจึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินเพิ่มพ ิเศษ 
รายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย พ.ศ. ๒๕๔๘”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให็ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
“ป ี” หมายความว่า ปีงบประมาณ
“ข ้าราชการ” หมายความว่า ข ้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญตามกฎหมายว่าด ้วยระเบ ียบ 

ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และให้หมายความรวมถึงข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มาช่วยปฏิบัติ 
งานกู้ภัย

“ล ูกจ ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของกรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยลูกจ้าง 
“ผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย” หมายความว่า ข้าราชการ หรือลูกจ้างผู้Iด้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติ 

งานกู้ภัย และเป็นผู้ทำการระงับอัคคีภัย กู้ภัย บรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ อันเกิดขึ้น 
ทั้งทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ ซึ่งอยู่ในสภาพที่จะก่อให้เกิดอันตราย หรือความเสียหายต่อบุคคล หรือทรัพย์สิน 
โดยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติงาน หรือควบคุมการปฏิบัติงานโดยใกล้ชิดของสำนักบีองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย

“ เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย” หมายความว่า เงินเพิ่มพิเศษที่จ่ายให้แก'ผู้ปฏิบัติ 
งานกู้ภัยในแต่ละเดือน โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๑๘๕



“คณะกรรมการประเมินสมรรถภาพผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย” หมายความว่า คณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานครแต่งตั้งขึ้น เพื่อดำเนินการตามข้อบัญญัตินี้ โดยให้มีจำนวนไม'น้อยกว่า ๓ คน และในจำนวนนี้ 
ให้มีแพทย์จากสำนักการแพทย์ สังกัดกรุงเทพมหานคร ไม'น้อยกว่า ๑ คน

ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการประเมินสมรรถภาพผู้ปฏิบัติง่านกูภ้ ัยมีหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(๑) ประเมินความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานกู้ภัย และตรวจสอบสมรรถภาพของร่างกายและ 

จิตใจของผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย
(๒) ประเมินความรู้ความสามารถความพร้อมในการปฏิบัติงานกู้ภัย และตรวจสอบสมรรถภาพของ 

ร่างกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย อย่างน้อยปีละครั้ง
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กรุงเทพมหานครมอบหมาย
ข้อ ๕ ผู้ปฏิบัติงานกู้ภ ัยที่จะมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภ ัยต้องผ่าน 

การประเมินจากคณะกรรมการประเมินสมรรถภาพผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย และเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) สำเร็จหลักสูตรบรรเทาสาธารณภัยและดับเพลิง หรือหลักสูตรนักกู้ภัยของกรุงเทพมหานคร 

ซี่งมีระยะเวลาการปีกอบรมไม'น้อยกว่าสิบสัปดาห์ หรือหลักสูตรอื่น  ๆ ที่กรุงเทพมหานครรับรอง 
(๒) สมรรถภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งไต้ 
ข้อุ ๖ ผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(๑) สมรรถภาพของร่างกายหรือจิตใจไม'สมบูรณ์พอที่จะทำหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยไดให้พ้นจาก 

หน้าที่นับแต่วันถัดจากวันสิ้นปีที่คณะกรรมการประเมินสมรรถภาพผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยตามข้อ ๔ มีความเห็นว่าไม' 
สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยต่อไปไต้ ในกรณีที่ไม'ได้รับการประเมินสมรรถภาพของร่างกายและจิตใจ 
ให้พ้นจากหน้าที่เข่นเดียวกัน

(๒) พ้นจากหน้าที่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ว่ากรณีใด 
(๓) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น หรือดำรงตำแหน่งในสังกัดอื่น 
(๔) มีความประพฤติไม่เหมาะสม ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดรายงานผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

สั่งให้พ้นจากหน้าที่
- ข้อ ๗ ผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย เมื่อผ่านการ 

ประเมินจากคณะกรรมการประเมินสมรรถภาพผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยตามข้อ ๔ และกรุงเทพมหานครมีตำสั่งแต่งตั้ง 
ให้เป็นผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย โดยให้ไต้รับในอัตราเดือนละ:๔,๐๐๐ บาท

ข้อ ๘ สิทธิในการไต้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยสิ้นสุดลงเมื่อพ้นจากหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยตามข้อ ๖ เว้นแต่กรณีพ้นจากหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยเพราะร่างกายหรือจิตใจไม่สมบูรณ์เนื่องจาก 
การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการกู้ภัย ยังคงให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยต่อไปอีกตามที่ 
กรุงเทพมหานครเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันพ้นจากหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย

ข้อ .๙ เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยเป็นเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือนในกรณีที่ถูก 
สั่งพักราชการเพื่อรอฟ้งผลการสอบสวนซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ให้งดจ่ายเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน 
สำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยตั้งแต่วันที่สั่งให้พักราชการ

ข้อ ๑๐ ใหผู้้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัตนิี้ และให้มีอำนาจออกข้อบังคับ 
ระเบียบ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

๑๘๖



บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๑ การคัดเลือกผู้มีสิทธิรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยในครั้งแรกให้ยกเว้น 
คุณสมบัติตามข้อ ๕ ให้แก,ข้าราชการตำรวจ กองบังคับการตำรวจดับเพลิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่โอนมา 
หรือมาช่วยราชการเพื่อปฏิบัติงานกู้ภัยในกรุงเทพมหานครก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใข้บังคับ

ข้อ ๑๒ เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย ซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจที่โอนมาจากกอง 
บังคับการตำรวจดับเพลิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือมาช่วยราชการเพื่อปฏิบัติงานกู้ภัยให้สามารถเบิกจ่ายเงิน 
เพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยไดืในส่วนที่ยังขาดอยู่ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เป็นต้นไป 

ข้อ ๑๓ เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย ซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
ที่ย้ายมาปฏิบัติงานกู้ภัยให้สามารถเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยได้ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติ 
ตามข้อ ๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ ะ เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้ คือ ด้วยเหตุที่ลักษณะงานของเจ้าหน้าที่ 
ผ ู้ปฏิบ ัต ิงานด้านกู้ภ ัย ม ีความเสี่ยงภัยต่อการเกิดอันตรายและมีผลกระทบต่อสุขภาพผู้ปฏิบ ัต ิงาน เนื่องจาก 
สถานการณ์การคันเพลิง กู้ภัย และบรรเทาสาธารณภัยในบิจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปโดยจะต้องเข้าไปดำเนินการ 
ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษหรือสถานประกอบการที่มีสารเคมี ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 
อนามัยของผู้ปฏิบัติงานได้ สมควรมีสวัสดิการเป็นเงินช่วยเหลือแก'เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกู้ภัย ซึ่งทำภารระงับ 
อัคคีภัย กู้ภัย บรรเทาสาธารณภัย หรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ประกอบกับเป็นสิทธิประโยชน์ของเจ้า 
หน้าที่ตำรวจดับเพลิงที่เคยได้รับตามข้อกำหนด ก.ตร. ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ 
พ.ศ. ๒๕๒๑ ว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่มาตรา ๙๗ 
(๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ บัญญัติว่า การคลังการงบประมาณ 
การเงิน การทรัพย ์ส ิน-การจ ัดหาผลประโยชน ์จากทรัพย์ส ิน การจ ้างและการพ ัสด ุให ้ตราเป ็นข ้อบ ัญญ ัต ิ 
กรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัตินี้

ประกาศในราชกจิจานเุบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม ๑๒๒ ตอนพเิศษ ๕๐ ง ลงวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘
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ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง การสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย 

พ.ศ. ๒๕๓๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย

พ.ศ. ๒๕๓๖’
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ไข้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน 

ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งชัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ให้ผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกข้อบังคับ 

ระเบียบ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ตามวรรคหนึ่งนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้
“สาธารณภัย”หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนภัยอื่น  ๆ อันมีมาเป็นสาธารณะ 

ไม'ว่าเกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก'ชีวิตร่างกายของประขาซนหรือความเสียหาย 
แก่ทรัพย์สินของประซาขนหรือชองรัฐ

“หน่วยงาน’หมายความว่า หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
และส่วนราชการตามประกาศกรุงเทพมหานครว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจ 
หน้าที่ชองส่วนราชการกรุงเทพมหานครที่ไม่ตํ่ากว่าระดับกอง

ข้อ ๖  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยมิใช่เป็นการซดใช้ค่าเสียหายแต่เป็นการช่วยเหลือ 
ตามความเหมาะสมและจำเป็นของแต่ละราย ดังนี้

6) ( * 9  (*0



ก. ประเภทการเงิน 
(๑) ค่าจัดการศพ
(๒) ค่ารักษาพยาบาลตามความจำเป็น 
(๓) ค่าที่พักอาศัยชั่วคราวหรือค่าเช่าบ้าน 
(๔) เงินทุนประกอบอาชีพ
(๔) เงินทุนฟิกอาชีพเฉพาะผู้ประสบสาธารณภัยที่ได้รับอันตรายเป็นเหตุให้ไม'สามารถประกอบ

อาชีพเดิมได้
(๖) ค่าพาหนะในการส่งกลับภูมิลำเนาเดิมที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร 
(๗) ค่าพาหนะในการขนส่งสิ่งของเครื่องใช้ไปยังที่พักแห่งใหม่
(๘) เงินสมทบจัดซื้อสัตว์เลี้ยงหรือพืชพันธุอื่น  ๆ รวมถึงป ุยและยาปราบศัตรูพ ืข ในกรณีที่ 

ผู้ประสบสาธารณภัยมีอาชีพในการทำเกษตรกรรมหรือเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพ 
ข. ประเภทสิ่งของ

(๑) วัสดุสมทบสร้างหรือซ่อมแซมบ้านเรือน สำนักสงฆ์ วัดหรือคาสนสถาน 
(๒) เครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค เครื่องครัว เครื่องมือประกอบอาชีพและเครื่องใช้อื่น  ๆ

ที่จำเป็นแก,ครอบครัว
(๓) เครื่องแบบนักเรียน หนังสือและอุปกรณ์การเรียน 

ค. ประเภทบริการ
(๑) จัดเลี้ยงอาหารตามความจำเป็น
(๒) จ ัดสร้างหรือดัดแปลงสถานที่พ ักชั่วคราว ซ ึ่งรวมทั้งการจัดนํ้าด ื่มและใช้สอย ห้องนํ้า 

ห้องส้วม โรงครัวและสิ่งจำเป็นอื่น ๆ
ข้อ ๗ ในกรณีที่ม ืความจำเป็นต้องอพยพราษฎรผู้ประสบสาธารณภัยไปในที่ปลอดภัย อาจให้ 

ความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) จัดการขนย้ายผู้ประสบสาธารณภัยไปยังที่พักชั่วคราวและขนย้ายกลับที่อยู่เดิม เมื่อเหตุการณ์ 

เช้าสู่สภาพปกติ
(๒) จัดหาที่พ ักชั่วคราวลำหรับผู้อพยพ หากจำเป็นต้องดัดแปลงหรือสร้างขึ้นใหม่ให้ดำเนินการ 

ได้ตามความเหมาะสมและโดยประหยัด
(๓) จัดสาธารณูปโภคให้ตามความจำเป็น
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ตามข้อ ๖ และ 

ข้อ ๗ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าราขการกรุงเทพมหานครกำหนด
ข้อ ๙ บรรดาเงินและทรัพย์สินหรือดอกผลที่เกิดขึ้นจากเงินและทรัพย์สินที่หน่วยงานได้รับจาก 

ผู้มอบให้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานหรือกรุงเทพมหานครใช้จ่ายในกิจการการสงเคราะห์ผู้ประสบ 
สาธารณภัยตามข้อบัญญัตินี้ไม'ต้องนำส่งเป็นรายรับหรือขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร

๑๘๙



การจัดการเงินและทรัพย์สินตลอดจนดอกผลของเงินและทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม 
ระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป ็นการสงเคราะห ์ ผู้ประสบสาธารณภัย 
ที่กำหนดไว่ในระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการสงเคราะห์ ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๒๓ ไดใช้มาเป็น 
เวลานาน ไม,เหมาะสมแก'การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สมควรปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๒๓ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และโดยที่มาตรา 97 (4) แห่ง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 บัญญัติว ่า การคลัง การงบประมาณ 
การเงิน การทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้าง และการพัสดุ ต้องตราเป็นข้อบัญญัติ 
กรุงเทพมหานคร จำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้

๑๙๐



ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เร่ือง การจ่ายค่าตอบแทนแก1บุคคลภายนอกที่ซ่วยปฏิบัติราชการ

พ.ศ. ๒(๕๓๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนแก'บุคคลภายนอก 
ที่ช่วยปฏิบัติราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบชองสภากรุงเทพมหานครจึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติน ี้เร ียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนแก'บุคคล 
ภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๓๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให็ไข้บังคับตั้งแต่ว้นถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นด้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน 

ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให็ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“ค่าตอบแทน” หมายความว่า เงินค่าตอบแทนที่ไม่เป็นเงินเดือนหรือค่าจ้าง 
“บ ุคคลภายนอก” หมายความว่า บุคคลที่ไม'ได้เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ใบสังกัด 

กรุงเทพมหานคร
ข้อ ๕ การจ่ายค่าตอบแทนแก'บุคคลภายนอก ให้กระทำได้เฉพาะ แก'บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติ 

ราชการตามวันและเวลาที่ได้ปฏิบัติงานจริง
ข้อ ๖  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจออกระเบียบ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กำหนดกิจการที่บุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติราชการ
(๒) กำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกบุคคลเพื่อมาช่วยปฏิบัติราชการ
(๓) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจ่ายค่าตอบแทนแก'ผู้ช่วยปฏิบัติราชการ
(๔) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้าปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน และการสิ้นสุดการปฏิบัติงาน

๑ ๙ ๑



ข้อ ๗ ให้ผ ู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติน ี้ และมีอำนาจ ออกข้อบังคับ 
ระเบียบ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒(ะ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖

กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากในบีจจุบันภาคเอกขนและบุคคลที่ไม'ได้ปฏิบัติ 
งานอยู่ในสังกัดกรุงเทพมหานครได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก เพื่อทำให้การ 
ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ดำเนินกิจการต่าง  ๆ ของกรุงเทพมหานครได้ผลดี สมตามความมุ่งหมายชองทางราชการ 
สมควรกำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ และโดยที่พระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๙๗ (๔) บัญญัติว่า การคลัง การงบประมาณ การเงิน การ 
ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้าง และการพัสดุ ต้องตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้

หมายเหตุ ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เล่มท่ี ๑๑๐ ตอน ๓๑ ลงวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๖



ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง การจ่ายค่าตอบแทนแกบุคลากรทางด้านการแพทย ์

และสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕'๓๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนแก'บุคลากรทาง 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒(ะ๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรทาง 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน 

ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ให ผู้้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบ ัญญ ัต ินี้ และมอีำนาจออกข้อบังคับ 

ระเบียบ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้
“บ ุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุช” หมายความว่า ข ้าราชการและลูกจ้างในสังกัด 

ก ร ุง เท พ มห าน ครท ี่ป ฏ ิบ ัต ิงาน ท างด ้าน การแพ ท ย ์และส าธารณ ส ุข  ท ั้ง ุใน และน อกสถาน พ ยาบาลของ 
กรุงเทพมหานคร และผู้ปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ร ับผ ิดชอบการเร ียนการสอนทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของ 
กรุงเทพมหานคร

“ค่าตอบแทน” หมายความว่า เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดหรือเงินเพิ่มพิเศษ 
ที่กรุงเทพมหานครจ่ายให้แก,บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร

๑๙ฅ



ข้อ ๖ หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางด้านการแพทย์และ 
สาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ 

ร้อยเอก
(กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากกรุงเทพมหานครขาดแคลนบุคลากรทางด้าน 
การแพทย์และสาธารณสุขเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การปฏิบัติราชการได้ผลดีสมตามความมุ่งหมายของทางราชการ 
ทำให้บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร ต้องปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดเพิ่ม 
เติมทั้งในและนอกเวลาราชการ และเพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน่ของบุคลากรทางด้านการ 
แพทย์และสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร สมควรกำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางด้านการ 
แพทย์และสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร และโดยที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๙๗ (๔) บัญญัติว่า การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์ 
จากทรัพย์สิน การจ้าง และการพัสดุ ต้องตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้

ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เล่ม ๑๑๐ ตอนท่ี ๘๓ ลงวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๖

@๙๔



ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง ค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 
และบุคลากรทางการสาธารณสุข ห้วงเวลา 

พ.ศ. ๒๕๓๔

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 
และบุคลากรทางการสาธารณสุข ห้วงเวลา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ดังต่อไปบี้

" ข้อ ๑ ข้อบัญญัติบี้เร ียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ 
เภสัชกร และบุคลากรทางการสาธารณสุข ห้วงเวลา พ.ศ. ๒๕๓๔”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติบี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน 

ข้อบัญญัติบี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติบี้ให้ใช้ข้อบัญญัติบี้แทน
ข้อ ๔ ให้ผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติบ ี้และให้มีอำนาจออกข้อบังคับ 

ระเบียบ คำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติบี้
ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ตามวรรคหนึ่งนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
ข้อ ๕ ในข้อบัญญัติบี้

“แพทย์ห้วงเวลา” หมายความว่า แพทย์นอกเวลา แพทย์ที่ปรึกษา แพทย์ท่ัวไป แพทย์เฉพาะ 
โรค แพทย์เฉ'พาะทางซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่ไม,ได้สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมาปฏิบัติงานในช่วยระยะ 
เวลาที่กำหนดให้

“ทันตแพทย์ห้วงเวลา” หมายความว่า ทันตแพทย์ทั่วไป ทันตแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งเป็นผู้มี 
ความรู้ความสามารถที่ไม,ได้สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมาปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาที่กำหนดให้

“ เภสัชกรห้วงเวลา” หมายความว่า เภสัชกรที่ปรึกษา ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสา1เารฤที่ไม่ได้ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมาปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาที่กำหนดให้ -!

๑๙๕



“บุคลากรทางการสาธารณสุขห้วงเวลา” หมายความว่า บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข เซ่น 
สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่ไม'ไต้สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งมาปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาที่กำหนดให้

ข้อ ๖  ให้ผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจในการอนุมัต ิจ ้างแพทย์ห ้วงเวลา ทันตแพทย์ 
ห้วงเวลา เภสัชกรห้วงเวลา และบุคลากรทางการสาธารณสุขห้วงเวลา

ข้อ ๗ การกำหนดค่าตอบแทนแพทย์ห้วงเวลา ทันตแพทย์ห้วงเวลา เภสัชกรห้วงเวลา และบุคลากร 
ทางการสาธารณสุขห้วงเวลา ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๔ 

พลตรี
(จำลอง ศรีเมือง)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ เหตุผุลในการประกาศใช้ข้อบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในบีจจุบันแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และ 
บุคลากรทางการสาธารณสุข เป็นบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน ซ่ึงมีไม,เพียงพอต่อการบริการประชาซน 
ทางต้านการสาธารณสุข การอนามัย ครอบครัว และการรักษาพยาบาล ฉะน้ัน เพื่อเป็นการพัฒนาการดำเนิน 
กิจการตามหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร สมควรที่จะได้มีการจัดจ้างแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากร 
ทางการสาธารณสุข ห ้วงเวลา ซ ึ่งตามน ัยมาตรา ๙๗ (๔) แห ่งพระราชบ ัญ ญ ัต ิระเบ ียบบริหารราชการ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๒๘ ต้องตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้

ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เล่ม ๑๐๘ ตอนท่ี ๒๐๗ ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจกิายน ๒๔๓๔

๑๙๖



ข้อบ ัญญ ัต ิกร ุงเทพมหานคร  
เร่ือง การได้รับเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๓๙

โดยที่เป็นฺการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการได้รับเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร
ในวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข ้อ© ข้อบัญญัติน ี้เร ียกว่า'‘ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง-การได้รัปเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร 
ในวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให็ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นด้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน 

ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“ว ิทยาล ัย” หมายความว่า วิทยาลัยในสังกัดกรุงเทพมหานคร
“ผู้อำนวยการวิทยาลัย” หมายความว่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดกรุงเทพมหานคร
“ ผ ู้ช ่วยผ ู้อ ำน วยก ารว ิท ยาล ัย” ห มายความว ่า ผ ู้ช ่วยผ ู้อำนวยการว ิทยาล ัยในส ังก ัด

กรุงเทพมหานคร
“ ห ัวห น ้าภ าคว ิช า” ห ม ายความ ว ่า ห ัวห น ้าภาคว ิชาต ่าง  ๆ ชองวิทยาล ัยในส ังก ัด

กรุงเทพมหานคร
ข้อ ๕ ตำแหน่งผู้บริหารในวิทยาลัยที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งดังต่อไปนี้, - 

(๑) ผู้อำนวยการวิทยาลัย' ■ -
(๒) ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัย
(๓) หัว.หน้าภาควิชา . -

ข้อ ๖  ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามข้อ ๕ ตำแหน่งใดและปฏิบัติหน้าที่หลักชองตำแหน่ง 
ดังกล่าว ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราสำหรับตำแหน่งผู้บริหารในวิทยาลัยตามบัญชีอัตราเงินประจำ 
ตำแหน่งผู้บริหารในวิทยาลัยท้ายข้อบัญญัตินี้

๑๙๗



ข้อ ๗ ผู้!ด้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนหรือให้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารในวิทยาลัยตาม 
ข้อ ๕ในกรณีที่เป็นตำแหน่งว่างตำแหน่งใด และปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งดังกล่าวให้!ด้รับเงินประจำตำแหน่ง 
ตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในวิทยาลัยในอัตราที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่งนั้นนับแต่วันที่เข้าปฏิบัติ 
หน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนหรือให้รักษาการในตำแหน่งแล้วแต่กรณี เป็นต้นไป จนถึง 
วันที่พ้นจากหน้าที่ ดังกล่าว แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกเดือน

ข้อ ๘ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในวิทยาลัย ซึ่งได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่ง 
ตั้งตำแหน่งใด หากได้รับคำสั่งให้!ปปฏิบัติหน้าที่อื่นและมิได้ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ไม'มีสิทธิ 
ได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนั้นตั้งแต่วันที่ไม'ได้ปฏิบัติหน้าที่

ข้อ ๙ ผู้ดำรงตำแหน่งผูบ้ริหารในวิทยาลัยซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ไดัรับเงินประจำ 
ตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งนั้นไม่เต็มเดือนในเดือนใดให้!ด้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับเดือนนั้น 
ตามส่วนจำนวนวันที่ได้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งด้งกล่าว

2/ &' 0 0 เ & '  ^  ฤ  ^  4/ ห &/ 4  ̂ 1 4 / 6 ) 3 ^ 0  0 1 น̂ ่ ^ ^  V 4/ ^  I 0ข้อ ๑๐ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บรหารเนวิทยาลัยขิงได้รับแต่งด้งเหดำรงตำแหน่งทมสีทธิได้รับเงินประจา 
ตำแหน่งและได้ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งนั้นเกินหนึ่งตำแหน่ง ให้!ด้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่ง 
ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

ข้อ ๑๑ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในวิทยาลัยซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งและ 
ได้รับดำสั่งให้!ปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประเภทเดียวกันที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ 
หลักในตำแหน่งที่ตนไปปฏิบัติหน้าที่ ให้!ด้รับเงินประจำตำแหน่งตามอัตราเดิมของตนต่อไป

ข้อ ๑๒ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกข้อบังคับ 
ระเบียบ ดำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ศาสตราจารย์ ร้อยเอก
(กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้พิจารณาเห็นว่า ผู้บริหารใน 
วิทยาลัยสังกัดกรุงเทพมหานคร สมควรได้รับเงินประจำตำแหน่งสอดคล้องกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในสังกัด 
ทบวงมหาวิทยาลัยและโดยที่มาตรา ๙๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ บัญญัติว่า การดำเนินการเกี่ยวกับการคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพย์สิน การจัดหา 
ผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้างและการพัสดุ ต้องตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้องตรา 
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ขึ้น

ประกาศในราชกจิจานเุบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษท่ี ๑๕ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙

๑๙๘



บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในวิทยาลัย

ตำแหน่งผู้บริหารในวิทยาลัย อัตรา (บาท/เดือน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัย ๑๐,๐๐๐
ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา ๕,๖๐๐

หมายเหตุ
- ในกรณีที่เป็นผู้ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเทศอื่น 

ในวิทยาลัยอยู่ด ้วย ใหได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงสุด 
เพียงตำแหน่งเดียว

๑๙๙



ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง เงินสะสม 
พ.ศ. ๒๕๓๓

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง เงินสะสม
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๗ แห่งพระราซบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ‘'ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องเงินสะสม พ.ศ. ๒๕๓๓”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาบุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ไต้ตราไว้แล้ว 

ในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งข้ดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให็ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ให้ผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติน ี้และให้มีอำนาจออกข้อบังคับ 

ระเบียบ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ตามวรรคหนึ่งนั้น เมื่อไต้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้
“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
“ เงินสะสม” ห มายความว ่า เง ินท ี่เหล ือจ ่ายจากเง ินร ับจร ิงตามงบประมาณ รายจ ่ายประจำ 

ปีงบประมาณ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
“เงินทดรองราชการ” หมายความว่า เงินที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจ่ายและอนุญาตให้หน่วย 

งานมีไว้ตามจำนวนที่เห็นสมควรเพื่อทดรองใช้จ่าย
ข้อ ๖  การยืมเงินสะสมต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) มีเหตุจำเป็นหรือเร่งด่วน และเหตุน้ันต้องอยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร 
(๒) การอนุมัติยืมเงินสะสม เมื่อรวมกันทุกครั้งแล้วต้องไม,เกินวงเงินร้อยละห้าสิบของเงิน 

สะสมที่มีอยู,ในวันสิ้นปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว
ข้อ ๗ ใหผู้้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจอนุมัติยืมเงินสะสมครั้งหนึ่งไม,เกินห้าล้านบาท 
ข้อ ๘ การยืมเงินสะสมเกินอำนาจตามข้อ ๖ (๒) หรือข้อ ๗ ให้กรุงเทพมหานครขอรับความเห็น 

ชอบจากสภากรุงเทพมหานคร

๒๐๐



ข้อ ๙ เมื่อมกีารอนุมัติให้ยืมเงินสะสม ให้กรุงเทพมหานครตั้งงบประมาณซดใช้ให้ครบถ้วนในคราว 
ตั้งงบประมาณครั้งต่อไป

ข้อ ๑๐ การจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยได้รับความเห็นซอบ 
จากสภากรุงเทพมหานคร และให้กระทำได้ในกรณีที่เป็นกิจการที่มีความจำเป็นจะต้องจัดทำโดยรีบด่วน และ 
ไม,อาจรอตั้งงบประมาณในปีต่อไปได้ หรือเป็นกิจการซึ่งบำบัดความเดือนร้อนของประซาซนโดยตรง

เมื่อได้รับความเห็นซอบจากสภากรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นำไปตราเป็นข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย

ข้อ ๑๑ การยืมเงินสะสมไปเป็นเงินทดรองราซการ ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราซการกรุงเทพมหานคร 
และให้ส่งใช้คืนภายในปีงบประมาณที่ยืมนั้น

กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นไม่สามารถส่งใช้คืนได้ภายในปีงบประมาณที่ยืมให้นำเสนอซออนุมัติจาก 
ผู้ว่าราซการกรุงเทพมหานครเป็นราย  ๆ ไป

ข้อ ๑๒ กิจการใดที่ม ีงบประมาณประจำปีอนุญาตให้จ่ายได้แล้วแต่ในระยะสามเดือนแรกซอง 
ปีงบประมาณ กรุงเทพมหานครไม่สามารถจัด๓ บรายได้เพียงพอที่จะดำเนินการตามงบประมาณ ผู้ว ่าราขการ 
กรุงเทพมหานคร อาจอนุมัติให้นำเงินสะสมของกรุงเทพมหานครทดรองจ่ายไปพลาง ก่อนได้

หมายเหตุ เหตุผลที่ประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้คือ เพื่อให้เรื่องเงินสะสมของกรุงเทพมหานคร 
ไล้ตราเป็นข้อบัญญัติใช้บังคับตามนัยมาตรา ๙๗ แห่งพระราซบัญญัติระเบียบบริหารราซการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ ฉะน้ัน จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้

ประกาศในราซกิจจาบุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐๗ ตอนท่ี ๔๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๓๓

ประกาศ ณ วันที ่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๓

(จำลอง ศรีเมือง)
ผู้ว่าราซการกรุงเทพมหานคร

๒๐๑



ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เร่ือง เงินสะสม (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๓๘

โดยการที่เป็นการสมควรแกไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง เงินสะสม พ .ศ .๒๕๓๓ ให้ 
เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานครจึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง เงินสะสม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘” 
ข้อ ๒ ข้อบัญญัติให้โข้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งอื่นใดในส่วนที่ไต้ตราไว้แล้วใน 

ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ๗ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจอนุมัติยืมเงินสะสมครั้งหนึ่งไดไม'เกิน 
สิบล้านบาท”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง เงินสะสม พ.ศ. ๒๕๓๓ และ 
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๑๐ การจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยไต้รับ 
ความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และให้กระทำไต้ในกรณีที่เป็นกิจการที่มีความจำเป็นจะต้องจัดทำโดย 
รีบด่วนหรือเป็นกิจการซึ่งบำบัดความเดือดร้อนของประซาซนโดยตรง

เมื่อไต้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่งแล้วให้นำไปตราเป็นข้อบัญญัติงบ 
ประมาณรายจ่ายโดยในการพิจารณาให้ยืดถือปฏิบัติเซ่นเดียวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั้งนี้การแปรญัตติ 
จะต้องเป็นกิจการตามวรรคหนึ่ง”

๒ 0 ๒



ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ 

ศาสตราจารย์ ร้อยเอก
(กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากในปัจจุบันการใช้จ่ายเงินสะสมประสบปัญหา 
และอุปสรรคต่อการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากขาดความชัดเจนและความคล่องตัวในการบังคับ- 
ใช้ และการนำไปพิจารณาเป็นงบประมาณรายจ่าย จึงสมควรแก้!ฃช้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณอันนำไปสู่การพัฒนากรุงเทพมหานคร จึงจำเป็น 
ต ้องตราข ้อบ ัญญ ัต ิน ี้ตามนัยมาตรา ๙๗ (๔) แห่งพระราขบัญญัต ิระเบ ียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๒ ตอนพิเศษ ๒๘ ง วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๘

๒๐๓



ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง เงินสะสม (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๕

โดยที่เป็นการสมควรแกไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง เงินสะสม พ.ศ. ๒(ะ๓๓ให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง เงินสะสม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕” 
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๓ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง เงินสะสม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
“ข ้อ๑๓ กรุงเทพมหานครอาจนำเงินสะสมที่สำรองไว้เป็นเงินคงคลังไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลไต้ 
การนำเงินสะสมตามวรรคหนึ่งไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลและการขายพันธบัตรรัฐบาลก่อนครบกำหนด 

อายุไถ'ถอน ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร”

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕

(นายสมัคร สุนทรเวช) 
ผ้ว่าราชการกรงเทพมหานคร

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ มิได้บัญญัติให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจนำเงินสะสมไปซื้อพันธบัตรได้ ด้งน้ัน เพื่อให้การบริหารเงิน 
สะสมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในบีจจุบัน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก, 
กรุงเทพมหานคร สมควรแก่ไชเพิ่มเติมข้อบัญญัติด้งกล่าว จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้

ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนพเิศษ ๑๒ ง วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕

๒๐๔



ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง เงินสะสม (ฉบับที่ ๔) 

พ;ศ. ๒๕๔๙

โดยที่เป็นการสมควรแกไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินสะสมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ; ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบชองสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้น 
ไว้ ดังต่อไปนี้ - -

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง .เงินสะสม (ฉบับท่ี ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๙”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นด้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
ซึ่งแกิไฃเพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง เงินสะสม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ และให้ใช้ความต่อใปนี้แทน 

“ข้อ ๗ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจอนุมัติยืมเงินสะสมครั้งหนึ่งไม,เกินสามสิบล้านบาท”

ประกาศ ณ วันที ่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

1 —

(นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)
ผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร'

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้ คือ เนื่องจากวงเงินอำนาจอนุมัติยืมเงิน 
สะสมชองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามข้อบัญ์ญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง เงินสะสม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซ่ึงแกไข 
เพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง เงินสะสม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว 
ไม'เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในบีจจุบัน และทำให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครขาดความคล่องตัวในการ 
ปฏิบัติงาน สมควรปรับปรุงวงเงินอำนาจอนุมัติยืมเงินสะสมชองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ ๒๐๕



ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เร่ือง เงินสมนาคุณคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๓๔

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินสมนาคุณคณะกรรมการข้าราชการ 
กรุงเทพมหานคร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานครจึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบ ัญญ ัต ิน ี้เร ียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสมนาคุณคณะกรรมการ 
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให็ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน 

ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัตนิี้ และใหมี้อำนาจออก ข้อบังคับ 

ระเบียบ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๕ ให้กรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครได้รับเงินสมนาคุณในอัตราดังนี้ 

(๑) ประธานกรรมการ เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๒) กรรมการ เดือนละ ๘,๐๐๐ บาท

ข้อ ๖ ประธานกรรมการหรือกรรมการที่มิได้เป็นข้าราชการ ลูกจ้างของทางราชการ หรือพนักงาน 
หรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจได้รับเพิ่มอีกเท่าหนึ่ง

ข้อ ๗ การจ่ายเงินสมนาคุณให้จ่ายเฉพาะเดือนที่เข้าประชุม เดือนใดไม,มีการประชุม หรือมีการ 
ประชุมแต่ม!เข้าประชุม ให้งดจ่าย

ป ร ะ ก าศ ณ ว ัน ท ี่๒ ๑ พฤศจิกายน.พ.ศ.๒๕๓๔

(ลงซื่อ) พลตรี จำลอง ศรีเมือง
(จำลอง ศรีเมือง)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๒๐๖



หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัติฉบับนี้ เพื่อให้การจ่ายเงอนสมนาคุณคณะกรรมการช้าราชการ 
กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบช้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๒๘ สอดคล้องกับการจ่าย 
เงินสมนาคุณคณะกรรมการกลางในการบริหารงานบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการฝ่ายต่างๆ ซ่ึง 
ตามนัยมาตรา ๙๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๒๘ ต้องตราเป็น 
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้

ประกาศในราชิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘ ตอนท่ี ๒๐๙ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๓๔

๒ ๐ ๗



ข้อบ ัญญ ัต ิกร ุงเทพมหานคร  
เร่ือง การจ่ายเงินค่าสอนภาคพิเศษนอกเวลาและค่าตอบแทน 
ในการปฏิบัติงานภาคพิเศษนอกเวลาสำหรับการสอนวิชาชีพ

พ.ศ. ๒๕๔๐

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสอบภาคพิเศษนอกเวลา 
และค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานภาคพิเศษนอกเวลาสำหรับการสอนวิขาชีพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราขการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การจ่ายเงินค่าสอนภาคพิเศษนอก 
เวลาและค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานภาคพิเศษนอกเวลาสำหรับการสอนวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๐”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นด้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งอื่นใดใบส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน 

ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“ค่าสอนภาคพิเศษนอกเวลา” หมายความว่า เงินค่าตอบแทนการสอนที่ไม'เป็นเงินเดือนหรือค่าจ้าง 
“ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานภาคพิเศษนอกเวลา” หมายความว่า เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 

เพื่อสนับสนุนการสอนที่ไม,เป็นเงินเดือนหรือค่าจ้าง
ข้อ ๕ ผู้ที่จะได้รับเงินค่าสอนภาคพิเศษนอกเวลาสำหรับการสอนวิชาชีพ ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้ 
(๑) ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครที่มิได้เป็นผู้สอนในเวลาราชการปกติ 
(๒) ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครที่เป็นผู้สอนในเวลาราชการปกติ ซึ่งมีเวลาสอนใน 

ราชการปกติไม'น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๑๕ หน่วยชั่วโมง
(๓) บุคคลอื่นซึ่งมิได้เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร
หลักเกณฑ์และอัตราค่าสอนภาคพิเศษนอกเวลาสำหรับการสอนวิชาชีพให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการ 

กรุงเทพมหานครกำหนด
ข้อ ๖  ผู้ทีจ่ะได้รับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานภาคพิเศษนอกเวลาสำหรับการสอนวิชาชีพ 

ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้

๒๐๘



(๑) ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครที่มิได้เป็นผู้สอนในเวลาราชการปกติ 
(๒) ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครที่เป็นผู้สอนในเวลาราชการปกติ 
ทั้งนี้ บุคคลตาม (๑) และ (๒) จะต้องไม่เป็นผู้สอนภาคพิเศษนอกเวลา
หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนใน่การปฏิบ ัต ิงานภาคพิเศษนอกเวลาสำหรับการสอนวิชาชีพ 

ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด
ข้อ ๗ การจ่ายเงินค่าสอนภาคพิเศษนอกเวลา และค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานภาคพิเศษนอกเวลา 

สำหรับการสอนวิชาชีพให้จ่ายได้เฉพาะวันที่ปฏิบัติงานจริง
ข้อ ๘ ให้ผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติน ี้ และให้มีอำนาจออกข้อบังคับ 

ระเบียบ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

พิจิตต รัตตกุล
(นายพิจิตต รัตตกุล)

ผูว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากในบีจจุบันกรุงเทพมหานครไม'มีข้อบัญญัติว่า 
ด้วยการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษนอกเวลาและค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานภาคพิเศษนอกเวลาสำหรับการสอน 
วิชาชีพ กรุงเทพมหานครจึงอนุโลมถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษใน 
สถานศึกษาของทางราชการ พ.ศ. ๒๔๓๓ และโดยที่มาตรา ๙๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๒๘ บัญญัติว่าการคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์ 
จากทรัพย์สินการจ้าง และการพัสดุ ต้องตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้

ประกาศในราชกจิจาบเุบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอพเิศษ ๗๔ ลงวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๔๔๐

'๒๐๙



ขอบณญตกรุงเทพมหานคร
เร่ือง การจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการและลูกจ้าง

พ.ศ. ๒๕๒๙

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวน 
วินัยข้าราชการและลูกจ้าง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติน ี้เร ียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการ 
สอบสวนวินัยข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๒๙”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให็ใข้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งอื่นใดในส่วนที่ไต้ตราไว้แล้วใน 

ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัตนิี้และให้มีอำนาจออกข้อบังคับ 

ระเบียบ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ตามวรรคหนึ๋งนั้นเมื่อไต้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับไต้ 

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้
“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่รับค่าจ้างจากงบประมาณรายจ่ายของ 

กรุงเทพมหานคร รวมทั้งพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
“กรรมการ” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบสวนทางวินัย ตามกฎหมายหรือ 

ระเบียบหรือข้อบังคับ ว่าด้วยการนั้น
“การสอบสวนทางวินัย” หมายความว่า การสอบสวนข้าราชการหรือลูกจ้างผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำ 

ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งอาจจะได้รับโทษถึงให้ออกปลดออก ไล่ออกหรือไม'รับสมัครให้รับราชการต่อตามความ 
ร้ายแรงแห่งกรณีนั้น ๆ



“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจ 
หน ้าท ี่ของส ่วนราชการของกร ุงเทพมหานคร ท ี่ไม'ต ํ่ากว ่าระด ับกอง รวมถ ึงสำน ักงานการพาณ ิชย ์ของ 
กรุงเทพมหานครด้วย

ข้อ ๖ ให้กรรมการได้รับเงินสมนาคุณในการพิจารณาสอบสวนวินัยข้าราชการหรือลูกจ้างเรื่องหนึ่ง 
ครั้งละห้าสิบบาทต่อคน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

๖.๑ ในการประชุมพิจารณาหรือสอบสวนวินัยข้าราชการ หรือลูกจ้าง ให้กรรมการซึ่งเข้าร่วมประชุม 
พิจารณาหรือสอบสวนมีสิทธิได้รับเงินสมนาคุณในอัตราเรื่องหนึ่งคนละหนึ่งครั้งต่อวัน ทั้งนี้ไม่เกินสามสิบวัน นับ 
แต่วันเริ่มประชุมพิจารณาหรือสอบสวนครั้งแรก

๖.๒ ในวันใดที่กรรมการใช้สิทธิเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาตามข้อบัญญัติ ว่าด้วยการจ่ายเงิน 
ค่าอาหารทำการนอกเวลาหรือค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้งด 
เบิกเงินสมนาคุณตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๗ ให้เบิกจ่ายเงินสมนาคุณตามข้อบัญญัตินี้ จากเงินงบประมาณของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
สำหรับหลักฐานการจ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ และให้ผู้เบิกส่งสำเนา 

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนไปให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินพร้อมกับหลักฐานการจ่าย

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๘ ให้กรรมการซึ่งมีสิทธิได้รับเงินสมนาคุณตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจ่ายเงิน- 
สมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๒๓ อยู่ก่อนที,ข้อบัญญัตินี้มีผลใข้บังคับได้รับเงิน 
สมนาคุณตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที ่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ 
พลตรี จำลอง ศรีเมือง 

(จำลอง ศรีเมือง)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ เหตุผลที่ประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้ เพื่อให้เรื่องการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการ 
สอบสวนวินัยข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครได้ตราเป็นข้อบัญญัติใช้บังคับตามวินัยมาตรา 97 แห่ง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ฉะน้ัน จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้

ประกาศในราชกจิจานเุบกษา ฉบบัพเิศษ เล่ม ๑๐๓ ตอนท่ี ๙๑ ลงวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๒๙
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ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เร่ือง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

พ.ศ. ๒๕๓๘

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อโปน

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการ 
จ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๓๘”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันกัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อ 

บัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“คณะกรรมการตรวจการจ้าง” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างตามข้อ 

บัญญัติหรือระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพัสดุ
“ผู้ควบคุมงาน” หมายความว่า ผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามข้อบัญญัติหรือระเบียบกรุงเทพมหานคร 

ว่าด้วยการพัสดุ
“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

และส่วนราชการตามประกาศกรุงเทพมหานครว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงาน และการกำหนด 
อำนาจหน้าที่ชองส่วนราชการของกรุงเทพมหานครที่ไม,ตํ่ากว่าระดับกอง และให้หมายความรวมถึง การพาณิชย์ 
ของกรุงเทพมหานครด้วย

“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สำนักงานอื่นใดของรัฐ ทั้งในส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติ - 
ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนห้องถิ่น แต่ไม,รวมถึงรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

๒๑๒



ข้อ ๕ การจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ให้เป็นไปตามหลัก 
เกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด เว้นแต่บัญญัตินี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ ๖  การเบิกจ่ายเงินตามข้อ ๕ ไม,รวมถึงผู้ที่มาตรฐานกำหนดตำแหน่งกำหนดให้มีหน้าที่ตรวจ 
การจ้าง และหรือควบคุมงานก่อสร้างในหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ข้อ ๗ หากมีการแต่งตั้งบุคคลภายนอก ซึ่งมิใซ่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยงานส่วน 
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ทำหน้าที่ดังกล่าวให้ได้รับเงินตอบแทนเพิ่มอีก ๑ เท่า

ข้อ ๘ ให้ผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติน ี้ และมีอำนาจออก ข้อบังคับ 
ระเบียบ คำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

ศาสตราจารย์ ร้อยเอก
(กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากรุงเทพมหานครกมีความประสงค์จะให้ผู้ที่ได้รับ 
การแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วย 
การพัสดุ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคณะรัฐมนตรีในการบีองกันการ 
ทุจริตและประพฤติมีขอบ จึงสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนให้แก'คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
และผู้ควบคุมงานก่อสร้างเซ่นเดียวกับของส่วนราชการ และโดยที่มาตรา ๙๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ บัญญัติว่า การคลัง การงบประมาณการเงิน การทรัพย์สิน 
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้าง และการพัสดุ ต้องตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร จึงจำเป็น 
ต้องตราข้อบัญญัตินี้

ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เล่ม ๑๑๒ ตอนท่ี ๒๓ ง ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๘

๒๑๓



ที สร ๐๒๐๑/ว ๑๔๖ ชุ

๖ ตุลาคม ๒๔๒๐
เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
เรียน กระทรวง ทบวง กรม
สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึก ท่ี สร ๐๓๐๒/ ๒๖๐๔๓ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๔๒๐ และระเบียบฯ

ด้วยสำนักงบประมาณเสนอว่า ได้ม ีบ ันทึกกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรี เพ ื่อขอความ
เห็นชอบในการเสนอขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติในเรื่องที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
ดังต่อไปนี้

๑. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีซึ่งเวียนแจ้งตามหนังสือที่ สร ๐๒๐๑/ว ๗๓ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม 
๒๔๑๗ เฉพาะในเรื่องที่ให้ส่วนราชการทำความตกลงการเงินกับสำนักงบประมาณ

๒. ให้กระทรวงทบวงกรมต่างๆ ถือปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ 
ต่างประเทศชั่วคราวที่สำนักงบประมาณเสนอ 
ความละเอียดปรากฏตามบันทึก และระเบียบฯ ที่ได้ส่งมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง/สูง

(นายปลั่ง มีจุล) 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองกลาง 
โทร. ๒๘๑๒๒๔๐

๒๑๔



บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ....สำนักงบปร:ะ:มา;ณ.........................................
ท ี สร.๐๓๐๒/ ๒๖๐๔๓..............................................  วันท ี ®.1 .กันยาย.น.)0๔๒'๐
เรื่อง...การกำหนดระเบีย.นปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินทางไป,ราชการต่าง'ประเทศชั่วคราว

เรียน ท่านนายกรัฐมนตรี ผ่านท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายอัมพร จันทรวิจิตร)
๑. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติซึ่งแจ้งตามหนังสือที่ สร ๐๒๐๑/ว ๑๑๔ ลงวันท่ี ๔ พฤศจิกายน 

๒๔๑๗ ความว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๑ เป็นต้น'ไป การตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเจรจา 
ธุรกิจและประขุมนานาชาติให้ตั้งไว้ทางกระทรวงเจ้าของเรื่อง น้ัน

สำนักงบประมาณเช้าใจว่า มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมีความมุ่งหมายที่จะให้การดำเนินการ 
เกี่ยวกับการส่งเจ้าหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ไปร่วมการประขุมหรือเจรจาธุรกิจ ณ ต่างประเทศเป็นไป 
ด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะแต่เดิมมา งบประมาณรายจ่ายเพื่อการนี้ได้ตั้งไว้ในงบกลาง ส่วนราขการประสงค์ 
จะส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมการประขุมหรือเจรจาธุรกิจ ณ ต่างประเทศจะต้องขอให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรร 
งบประมาณรายจ่ายงบกลางให้เป็นคราวๆ ไป ทำให้เสียเวลาดำเนินการในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามสำนักงบ 
ประมาณขอกราบเรียนว่า แม ้งบประมาณรายจ่ายประเภทค่าใช ้จ ่ายในการเจรจาธุรก ิจ และการประขุม 
นานาชาติจะตั้งไว้ทางกระทรวงหรือทบวงเจ้าของเรื่องก็ตาม แต่วิธีปฏิบัติในด้านการเงินบางอย่างที่อยู่ในขณะ 
นี้ยังไม'เอื้ออำนวยให้การดำเนินการจัดส่งช้าราชการไปราขการต่างประเทศชั่วคราวเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
เท่าที่ควร ดังจะกราบเรียนต่อไปนี้

(๑) ในป้จจุบันนี้มีมติคณะรัฐมนตรีซึ่งแจ้งตามหนังสือที่ สร ๐๒๐๑/ว ๗๓ ลงวันท่ี ๘ กรกฎาคม 
๒๔๑๗ กำหนดว่าการอนุมัติให้ช้าราชการไปร่วมการประขุม ศึกษา ดูงานและไปราชการต่างประเทศจะด้อง 
ทำความตกลงการเงินกับสำนักงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังน้ัน แม้งบประมาณการจ่ายประเภทค์าใช้จ่าย 
ในการเจรจาธุรกิจและประขุมนานาชาติจะตั้งไว้ทางกระทรวงหรือทบวงเจ้าของเรื่อง แต่ส่วนราชการก็ยังคงต้อง 
ทำความตกลงการเงินกับสำนักงบประมาณในการส่งเจ้าหน้าที่ไปราชการต่างประเทศชั่วคราวตามนัยแห่งมติ 
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว

(๒) ตามนัยมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๐ ของพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการ พ.ศ. ๒๔๑๘ การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวบางประเภทใน 
ลักษณะเหมาจ่ายคือค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าพาหนะสำหรับการเดินทางภายในประเทศของต่าง 
ประเทศ จะเบิกได้ตามหลักเกณฑ์และจำนวนเงินที่สำนักงบประมาณกำหนด ซึ่งในทางปฏิบัติที่แล้วมาส่วน 
ราชการต่างๆ จะขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อเบิกเงินค่าใช้จ่ายประเภทดังกล่าวเป็นรายๆ ไป 
ซึ่งทำให้ต้องเสียเวลาในการดำเนินการในเรื่องนี้

๒. ส ำน ัก งบ ป ระ ม าณ เห ็น ว ,า การท ี่ส ,ว น ร าช ก าร ย ัง ต ้อ ง ท ำค ว าม ต ก ล ง ก าร เง ิน  
ก ับ สำน ักงบประมาณ ก'อนท ี่จะอน ุม ัต ิให ้เจ ้าห น ้าท ี่ในส ังก ัด เด ินทางไปราชการต ่างประเทศช ั่วคราว 
ด ังท ี่กราบ เร ียน ใน ข ้อ  ๑ ก ารท ี่ส 'วน ราชก ารต ้อ งท ำความ ตก ลงก ับ ส ำน ัก งบ ป ระม าณ เพ ื่อ เบ ิก เง ิน  
ค 'าใข ้จ ่ายใน การเด ิน ท างใน ล ักษ ณ ะเห ม าจ ่าย  ด ังท ี่กราบเร ียนในข ้อ ๒ ก็ดี ย 'อมทำให ้การดำเน ิน  
การเก ี่ยวก ับ ก ารอน ุม ัต ิให ้ข ้าราช การเด ิน ท างไป ราช การต ่างป ระเท ศช ั่วคราวไม 'รวด เร ็ว เท 'าท ี่ควร 
ฉะนั้น ส ำน ักงบ ป ระม าณ จ ึงเห ็น ส ม ควรยกเล ิกคณ ะร ัฐม น ตร ีท ี่ให ้ส 'วน ราชการท ำความ ตกลงการ

ไอ๑ ๙


