
หมวดท ๔ ระเบยบ ขอบงคบ



ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราๆ

๑. การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวซึ่งต้องเบิกค่าใช้จ่ายในการนี้จากเงินงบประมาณ 
แผ่นดิน หรือเงินอื่นใดของทางราชการ ให้ผู้เดินทางออกเดินทางล่วงหน้าได้ตามความจำเป็น แต่ต้องไปเกินระยะ 
เวลาดังจะกล่าวต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่เดินทางไปประเทศในทวีปเอเชียให้ออกเดินทางล่วงหน้าก่อนถึงเวลาที่เริ่มปฏิบัติ 
ราชการในประเทศนั้นๆ เป็นเวลาไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง

(๒) ในกรณ ีท ี่เด ินทางไปประเทศออสเตรเล ียหร ือน ิวซ ีแลนด ์หร ือประเทศในทว ีปย ุโรป 
อเมริกาเหนือหรืออาฟริกา ให้ออกเดินทางล่วงหน้าก่อนถึงเวลาเริ่มปฏิบัติราชการในประเทศนั้นเป็นเวลาไม,เกิน 
สี่สิบแปดชั่วโมง

(๓) ในกรณีที่ออกเดินทางไปประเทศในทวีปอเมริกาใต้ให้ออกเดินทางล่วงหน้าก่อนถึงการเริ่ม 
ปฏิบัติราชการในประเทศนั้นๆ เป็นเวลาไม่เกินเจ็ดสิบสองชั่วโมง

เวลาเริ่มปฏิบัติราชการดังกล่าวใน (๑) (๒) และ (๓) ช้างต้น หมายความว่าเวลาเริ่มต้นการประชุม 
การเจรจาธุรกิจ การดูงานหรือการปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดัรับมอบหมายจากทางราชการ

๒. ถ้าผู้เดินทางมีความจำเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้าเกินระยะเวลาดังกล่าวใน ๑ เพราะมีภาระ 
ส่วนตัวก็ให้กระทำได้ แต่นับเวลาที่เกินนั้นเป็นเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงระยะทางไม่ได้ แต่ทั้งนี้ 
ถ ้าผ ู้เด ินทางเป็นช้าราชการหรือลูกจ้างชองส่วนราชการ ให้ขออนุญาตลากิจหรือพักผ่อนต่อผู้บังคับบัญชาตาม 
ระเบียบว่าด้วยการนั้นด้วย

ถ้าผู้เด ินทางต้องออกเดินทางล่วงหน้าเกินระยะเวลาดังกล่าวใน ๑ เนื่องจากความจำเป็นในทาง 
ราชการหรือเหตุอื่นๆ ซึ่งมิใซ่กิจส่วนตัว ให้ขออนุญาตขยายระยะเวลาเดินทางล่วงหน้าต,อผู้มีอำนาจอนุมัติบุคคล 
ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้นับเวลาที่เกินนั้นเป็นเวลาเดินทางไปราชการ 
เพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้

๓. เมื่อเสร็จการปฏิบัติราชการในต่างประเทศแล้ว ให้ผู้เดินทางซึ่งเป็นช้าราชการหรือลูกจ้างส่วน 
ราชการเดินทางกลับประเทศไทยโดยไม่ชักช้า และต้องเดินทางถึงประเทศไทยภายในกำหนดเวลาดังกล่าวต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่เดินทางไปประเทศในทวีปเอเชียให้เดินทางถึงประเทศไทยภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงถึง 
เวลาที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ

(๒) ในกรณ ีท ี่เด ินทางไปประเทศออสเตรเล ีย หรือนิวซีแลนด์ หรือประเทศในทวีปยุโรป 
อเมริกาเหนือ หรืออาฟริกา ให้เดินทางถึงประเทศไทยภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติ 
ราชการ

(๓) ในกรณีที่เดินทางไหปประเทศในทวีปอเมริกาใต้ ให้เดินทางถึงประเทศไทยภายในเจ็ดสิบ 
สองช่ัวโมง นับแต่เวลาที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ

เวลาที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการดังกล่าวใน (๑) (๒) และ (๓) ช้างด้น หมายความว่าเวลาที่เสร็จสิ้น 
การประชุม การเจรจาธุรกิจ การดูงานหรือการปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการ

๒๑๗



๔. ในกรณีที่ผู้เดินทางมีความจำเป็นต้องเดินทางถึงประเทศไทยเกินระยะเวลาที่กล่าวใน ๓ หลังจาก 
กรณีเจ็บป่วยระหว่างเดินทาง ให้นำความใน ๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลมถ้าผู้เดินทางเจ็บป่วยระหว่างเดินทาง ให้ 
เบ ิกค ่าเบ ี้ยเส ี้ยงและค่าท ี่พ ักสำหรับระยะเวลาที่หยุดอยู่เพราะเจ็บป ่วย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามพระราช 
กฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จำยในการเดินทางไปราชการ

๔. การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวให้ปฏิบัติดังนี้
๒(๑) สำหรับการเดินทางเพื่อเช้าร่วมการประชุมในต่างประเทศหรือการเดินทางไปเจรจาธุรกิจ ณ 

ต่างประเทศ ซึ่งรวมทั้งการเจรจาเงินกู้ และการเจรจาขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้เบิกจากเงินงบกลาง 
รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเจรจาธุรกิจ และการประชุมนานาชาติที่ตั้งไว้ทางกระทรวงหรือทบวงเจ้าของเรื่อง 
ก่อน ในกรณีที่มีความจำเป็นจะใช้เงินหมวดค่าใช้สอยหรือเงินอื่นๆ ของส่วนราชการในสังกัดของผู้เดินทางเป็นค่า 
ใช้จ่ายในการนี้ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณก่อนทุกครั้ง

(๒)สำหรับการเดินทางเพื่อดูงาน แกงาน หรือปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไต้รับมอบหมายจากส่วน 
ราชการ นอกจากที่กล่าวใน (๑) ช้างต้น ให้เบิกจากงบประมาณรายจ่ายหรือเงินอื่นใดของส่วนราชการในสังกัด 
ของผู้เดินทางหรือส่วนราชการเจ้าของเรื่องแล้วแต่กรณี

๖. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว สำนัก 
งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดแจ้งผู้เดิน 
ทางหรือส่วนราชการเจ้าของเรื่องแล้วแต่กรณีทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

๓๗. ภายใต้บังคับ ข้อ ๗ ทวิ ผู้เดินทางไปดูงาน แกงานอบรมหรือสัมมนาในต่างประเทศ โดยไต้ให้ 
ทุนหรือความช่วยเหลือจากต่างประเทศหรือจากหน่วยงานใด จะเบิกค่าใช้จ่ายใดๆ จากทางราชการได้ ยกเว้นค่า 
ใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เนื่องในการเดินทางไปราชการในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์และวงเงินที่ 
สำนักงบประมาณกำหนด

๓๗. ทวิ ในกรณีรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศให้ทุนดูงาน แกงาน แก'เจ้าหน้าที่ 
ทางส่วนราชการ โดยให้ค่าโดยสารเครื่องบินเพียงหนึ่งเที่ยว ล้าทุนดูงานหรือแกงานนั้น เป็นประโยชน์แก1ทาง 
ราชการ และการดูงานหรือแกงานนั้นเกี่ยวกับเทคนิคใหม่ๆ ส่วนราชการจะเบิกค่าโดยสารเครื่องบินราคาตํ่าสุด 
เพียงหนึ่งเที่ยว สำหรับผู้ใด้รับทุนดุงานแกงานดังกล่าวจากงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในสังกัดก็ได้โดย 
ให้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเป็นรายๆ ไป

๘. ผู้เดินทางไปร่วมประชุมหรือเจรจาธุรกิจในต่างประเทศโดยได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
หรือหน่วยงาน่ใดๆ ไม่ว่าเป็นเงินบริการหรือสิ่งของ ล้าความช่วยเหลือที่ได้รับน้อยกว่าสิทธิที่จะมีตามพระราข 
กฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้ทางราชการจ่ายเงินสมทบให้ตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวใน ๙



ระเบืยบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ 
และการจัดการประชุมของทางราชการ 

พ.ศ. ๒๕๒๔

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประขุม 
ของทางราชการ คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

๑ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและ 
การจัดการประขุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕:๒๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ไซ้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕:๒๔ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก'ข้าราชการทุกประเภทและลูกจ้างของส่วนราชการ แต่ไม'รวมถึง 

ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา และลูกจ้างของสำนักเลขาธิการ รัฐสภา 
กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของส่วนราชการในราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมาย 
บัญญัติยให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี และคำสั่งอื่นใด ในส่วนที่กำหนดไว้แล้ว 
ในระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๕: ในระเบียบนี้
“การเดินทางไปราชการ” หมายความว่า การเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้ 

จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประขุมในประเทศการประขุมในต่างประเทศ 
และการประขุมระหว่างประเทศ ในหน้าที่ราชการหรือซึ่งเป็นประโยชน์แก่ราชการด้วย แต่ไม'รวมถึงการเดินทาง 
ไปรับราชการประจำในต่างประเทศและการเดินทางตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรม และ 
ดูงาน ณ ต่างประเทศ

“การประขุมในประเทศ” หมายความถึงการสัมมนา การประขุมที่เรียกขื่ออย่างอื่นและการ'ฝึกอบรม 
ด้วย แต่ไม'รวมถึงการประขุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือการประขุมอื่นในลักษณะเดียวกัน 
และการประขุมประสานงารนระหว่างส่วนราชการและหรือรัฐวิสาหกิจ

๒๑๙



“ การประช ุมในต ่างประเทศ” หมายความรวมถึงการสัมมนา การประช ุมท ี่เร ียกข ื่ออย ่างอ ื่น  
การเจรจาธุรกิจ และการปฏิบัติงานอื่นใดด้วย

“การประชุมระหว่างประเทศ” หมายความว่า การประชุมซึ่งองค์การระหว่างประเทศจัดให้มีฃึ้นและ 
ให้หมายความรวมถึงการประชุมที่รัฐบาลของประเทศหนึ่งประเทศใดจัดขึ้นโดยมีผู้แทนจากสองประเทศขึ้นไปเข้า 
ร่วมประชุมด้วย

“องค์การระหว่างประเทศ” หมายความรวมถึงองค์การระหว่างรัฐบาลและองค์การเอกซนระหว่าง
ประเทศด้วย

“รัฐมนตรีเจ้าสังกัด” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีว่าการทบวง และหมายความ 
รวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาสำนักนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีในฐานะเป็น 
ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม และไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงด้วย

“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดทบวงด้วย
“อธิบดี” หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกขื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรมด้วย แต่ไม่ 

สังกัดหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง
“หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ซึ่งขึ้นตรงต่อ 

นายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมไม่ลัง'กัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
“ผู้แทนรัฐบาล” หมายความว่า บุคคลซึ่งรับบาลไทยแต่งตั้งให้ไปประชุมในประเทศหรือต่างประเทศ 

ในนามของรัฐบาล
“คณะผู้แทน” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งเดินทางไปร่วมประชุมในประเทศหรือต่างประเทศ โดย 

มีผู้ร่วมคณะคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะ
ข้อ ๖  ในการพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการ หรือการจัดการประชุมตามระเบียบนี้ ซ่ึงมี 

ค่าใช้จ่ายที่จะต้องเบิกจากเงินงบประมาณหรือเงินอื่นใดชองทางราชการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณาในด้านการ 
เงินก่อนด้วย

ข้อ ๗ ในกรณทีี่มขี ้อสงสัยว่าองค์การใดจะเป็นองค์การระหว่างประเศตามระเบียบนี้ หรือไม'ก็ดี 
การเข้าร่วมประชุมเรื่องใดเป็นการเข้าร่วมประชุมในระดับผู้แทนรัฐบาลหรือคณะผู้แทนรัฐบาลก็ดี ให้กระทรวง 
การต่างประเทศเป็นผู้วินิจฉัย

ข้อ ๘ การเดินทางไปราชการชองนายกรัฐมนตรีทุกกรณี ให้อยู่ในดุลพินิจของนายกรัฐมนตรี
ข้อ ๙  ในกรณทีี่ผูบ้ังคับบัญชาชั้นเหนือผู้มีอำนาจตามระเบียบน ีไ้ด้มีคำสั่งให้ข้าราชการหรือลูกจ้าง 

ได้เดินทางไปราชการให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาได้อนุมัติการเดินทางตามคำสั่งนั้นและให้ช้าราชการหรือลูกจ้างผู้นี้น 
รายงานผู้มีอำนาจตามระเบียบนี้ทราบด้วย

ข้อ ๑๐  ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหัมีอำนาจตคีวามและวินิจฉัย 
บีญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

การด ีความและวิน ิจฉ ัยบ ิญหาตามวรรคหน ึ่ง ปล ัดสำน ักนายกรัฐมนตรีจะขอความเห ็นจาก 
คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้

๒ ๒ ๐



หมวด ๑
การขออนุมัติเดินทางไปราชการ 

ส่วนท่ี ๑
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

ข้อ ๑ ๑  ภายใต้บังคับข้อ ๑๒ให้ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเดินทาง 
ไปราชการในราชอาณาจักร

(๑) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล สำหรับการเดินทางของข้าราชการการเมืองทุกตำแหน่ง 
นอกจากรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการทบวง 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง เลขานุการรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี

(๒) รัฐมนตรีเจ้าสังกัด สำหรับการเดินทางของปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง เลขานุการ 
รัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี

(๓) ปลัดกระทรวง สำหรับการเดินทางของอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการและลูกจ้างทุก 
ตำแหน่งในลังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดทบวง และสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี เว้นแต่ข้าราชการ 
การเมือง

(๔) อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง สำหรับการเดินทางของข้าราชการและลูกจ้างทุกตำแหน่ง
ในลังกัด

(๔) ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับการเดินทางของข้าราชการและลูกจ้างในราชการในส่วนภูมิภาคใน 
จังหวัดนั้นทุกตำแหน่ง

ผู้มือำนาจตาม1ข้อนี้ จะมอบหมายหรือมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้ผู้ดำรงตำแหน่งใด ผู้อนุมัติ 
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรแทนก็ไต้

การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีประจำ 
สำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการทบวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง และรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง ให้อยู่ใน 
ดุลพินิจของผู้เดินทาง แต่ให้รายงานนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าลังกัดแล้วแต่กระทรวงทราบก่อนการเดินทางด้วย 

ข้อ ๑๒ ผ ู้ม ือำนาจอน ุม ัต ิการเด ินทางไปราชการในราชอาณ าจ ักรของข ้าราชการทหารและ 
ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหม หรือกระทรวงยุติธรรมกำหนดแล้วแต่กรณี

ส่วนท่ี ๒
การเดินทางไปราชการต่างประเทศ

ข้อ ๑๓ ภายใต้บังคับข้อ ๑๔ และข้อ ๑๔ ให้ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้ เป็นผู้มือำนาจอนุมัติการ 
เดินทางไปราชการต่างประเทศ



(๑) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล สำหรับการเดินทางของรองนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการทบวง และข้าราชการการเมือง 
ทุกตำแหน่ง นอกจากเลขานุการรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี

(๒) รัฐมนตรีเจ้าสังกัด สำหรับการเดินทางของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
ทบวง ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง เลขานุการรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี

(๓) ปลัดกระทรวง สำหรับการเดินทางของข้าราชการและลูกจ้างทุกตำแหน่งในสังกัดกระทรวงหรือ
ทบวง

(๔) หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง สำหรับการเดินทางชองข้าราชการและลูกจ้างทุกตำแหน่ง ซึ่งเป็น 
ผู้!,ตบ'งคับบัญชา เว้นแต่ข้าราชการและลูกจ้าง สังกัดราชบัณฑิตยสถาน

สำหรับการเด ินทางไปราชการต่างประเทศของข้าราชการและลูกจ้างส ังก ัดราชบัณฑิตยสถาน 
ให้รัฐมนตรีเจ้าสังิกัดหรือผู้ที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

ข้อ ๑๔ การเดินทางไปราชการต่างประเทศของผู้แทนรัฐบาล คณะผู้แทนรัฐบาลหรือศณะผู้แทน 
ให้ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

(๑) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล สำหรับการเดินทางของผู้แทนรัฐบาลหรือคณะผู้แทน 
รัฐบาล เพื่อเข้าร่วมการประชุมในระดับรัฐมนตรี

(๒) รัฐมนตรีเจ้าสังกัดสำหรับการเดินทางของผุ้แทนรัฐบาลหรือคณะผู้แทนรัฐบาลเพื่อเข้าร่วมการ 
ประชุมในระดับตํ่ากว่ารัฐมนตรี และการเดินทางของคณะผู้แทนซึ่งมิใช่คณะผู้แทนรัฐบาล

สำหรับการเดินทางเป็นคณะตาม (๒) ถ้าคณะผู้แทนประกอบด้วยข้าราชการหรือลูกจ้างสังกัดหลาย 
กระทรวง ให้รัฐมนตรีเจ ้าส ังกัดของเจ้าของเรื่องในการเดินทางครั้งน ั้นเป ็นผู้ม ือำนาจอนุม ัต ิการเดินทางของ 
ผู้แทนทั้งคณะ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้บังคับบัญชาของข้าราชการหรือลูกจ้างตามข้อ ๑๓ ซึ่งรวมอยู่ใน 
คณะผู้แทนนั้นก่อน

ข้อ ๑๕ ยกเลิก (โดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการ 
จัดการประชุมชองทางราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๓๔)

ข้อ ๑ ๖  การเดินทางไปราชการต่างประเทศรวมทั้งการไปราชการในเขตอาณาชองข้าราชการซึ่งมื 
ตำแหน่งประจำในต่างประเทศ และของลูกจ้างส่วนราชการในต่างประเทศผู้มือำนาจตามข้อ ๑๓ จะมอบหมาย 
หรือมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้หัวหน้าคณะทูตผู้แทนถาวรประจำองค์การสหประซาชาติหรือหัวหน้า 
สำนักงานในต่างประเทศ เป็นผู้อนุมัติการเดินทางก็ได้

การเดินทางข้ามแดนเพื่อไปราชการในต่างประเทศซึ่งมีเขตติดต่อกันกับประเทศไทยให้ผู้ว่าราชการ 
จังหวัดในจังหวัดที่มือาณาเขตติดต่อกับประเทศนั้น มีอำนาจอนุมัติให้ข้าราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
และลูกจ้างในจังหวัด ไปราชการในประเทศนั้นได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๗ วัน ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการ 
เดินทางดังกล่าวอาจเป็นปีญหาเกี่ยวกับความเหมาะสมทางด้านนโยบายต่างประเทศของรัฐบาล ให้หารือซ่ึงประจำ 
อยู่ในประเทศนั้นก่อน

การเดินทางข้ามแดนเพื่อไปราชการในต่างประเทศ ซึ่งมีเขตติดต่อกันกับประเทศไทยของข้าราชการ 
ในราชการบริหารส่วนกลาง ที่ไปปฏิบัติงานประจำในจังหวัดซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศนั้น ผู้มีอำนาจอนุมัติ 
ตามข้อ ๑๓ จะมอบหมายหรือมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติการเดินทางก็ได้ 
ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามวรรคสองโดยอนุโลม

๒๒!อ



หมวด ๒
การขออนุมัติจัดการประชุมและเข้าร่วมการประชุมในประเทศ

ข้อ ๑๗ ส่วนราชการจะจัดการประชุมหรือร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมได้เฉพาะกรณีที่การ 
ประชุมนั้นเป็นประโยชน์แก'ราชการในหน้าที่ของส่วนราชการนั้น

ข้อ ๑๘ การจัดการประชุมซึ่งมิใช่การประชุมระหว่างประเทศ ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของเจ้าของ 
เร่ือง เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติสำหรับการประชุมที่เป็นงานประจำ แต่ถ้าปลัดกระทรวงเจ้าของเรื่องพิจารณาเห็นว่าการ 
ประชุมดังกล่าวเป็นเรื่องนโยบายให้เสนอรัฐมนตรีเจ้าลังกัดเป็นผู้อนุมัติ

การอนุมัติตามวรรคหนึ่ง จะอนุมัติเป็นการเฉพาะคราวหรืออนุมัติเป็นหลักการก็ได้ 
ข้อ ๑ ๙  การร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศ และการแต่งตั้งผู้แทนรัฐบาล คณะ 

ผู้แทนรัฐบาล หรือคณะผู้แทนเพื่อเช้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศให้ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ 
(๑) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลสำหรับการจัดการประชุมการแต่งตั้งผู้แทนรัฐบาลหรือ 

คณะผู้แทนรัฐบาลเพื่อเช้าร่วมประชุมในระดับรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรีเจ้าสังกัด สำหรับการจัดการประชุมและการแต่งตั้งผู้แทนรัฐบาลหรือคณะผู้แทนรัฐบาล 

เพื่อเช้าร่วมการประชุมในระดับตํ่ากว่ารัฐมนตรีหรือคณะผู้แทนซึ่งมิใช่คณะผู้แทนรัฐบาล
ข้อ ๒๐ เมื่อกระทรวงทบวงกรมใดเห็นว่าการประชุมทีส่่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจจัดหรือร่วมจัด 

ขึ้นเกี่ยวช้องกับงานในหน้าที่ชองกระทรวงทบวงกรมนั้น อาจส่งช้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งเกี่ยวช้องเช้ามาร่วมการ 
ประชุมนั้นได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๑๑

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๑ ส่วนราชการใดได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะรัฐมนตรีให้จัดการประชุมได้ก่อนวันที่ 
ระเบียบนี้ใช้บังคับก็ให้ปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไปได้

ประกาศ ณ วันที ่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๔

(ลงซื่อ) พลเอก ป. ติณสูลานนท์ 
(เปรม ติณสูลานนท์)

นายกรัฐมนตรี -

*สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เวียนแจ้งให้ส่วนราชการทราบเพื่อถือปฏิบัติ ตามหนังสือที่ สร ๐๒๐๓/ว ๒๔๓ 
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๔๒๔

๒๒๓



ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญช ี

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๖

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้า 
หน้าที่ของรัฐทุจริตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี.เอกภาพและเป็นระบบยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
๒(ะ๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ‘'ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัดติดตามเกี่ยวกับกรณีเงิน 
ขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. ๒๔๔๖”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันลัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือคำส่ังอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบ 

นี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“หน ่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูม ิภาค ราชการ 
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีกฎหมายกำหนดให้ดำเนินกิจการของรัฐ 
และได้รับเงินอุดหนุน หรือเงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ

“เจ้าหน้าท ี่ของรัฐ” หมายความว่า ช้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภท 
อื่นไม'ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด บรรดาซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือถูกสั่งให้ปฏิบัติงาน 
ให้แก,หน่วยงานของรัฐ

“เงินขาดบัญชี” หมายความว่า การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินของหน่วยงานชองรัฐหรือ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบชองหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายไต้อื่นๆ ชอง 
หน่วยงานของรัฐที่ไม,เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี และก่อให้เกิดความเสียหาย 
แก่หน่วยงานชองรัฐ

๒๒๔



ข้อ ๕ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐแห่งใดมีกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตไม'ว่าหน่วย 
งานแห่งนั้นตรวจพบเองหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจพบ ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
ดังกล่าวดำเนินการให้มีการซดใช้เงินหรือทรัพย์สินคืน รวมทั้งดำเนินการทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัยแก' 
ผู้เกี่ยวช้องโดยเร็ว

ข้อ ๖  เพื่อประโยซน์ของทางราซการที่จะให้การดำเนินการเป็นไปโดยรวดเร็วในกรณีทีส่ำนักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจพบว่าหน่วยงานของรัฐแห่งใดมีกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตและ 
ไดัซี้มูลความผิดแล้วให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวดำเนินการให้มีการซดใช้เงินหรือทรัพย์สินคืนรวมทั้งดำเนินการ 
ทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัยแก'ผู้ที่เกี่ยวช้องอย่างเคร่งครัดโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จ 
จริงเพื่อหามูลความผิดอีก

ถ้าเป็นกรณีที่คณะกรรมการป็องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งซาติซี้มูลความผิดตามพระราซ 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปัองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากผู้บังคับบัญชา 
หรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนจะพิจารณาลงโทษทางวินัยแก'เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้กระทำผิดหรือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
นั้นพ้นจากตำแหน่งหรือดำเนินคดีอาญาแล้ว หากปรากฏว่าการกระทำดังกล่าวมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อหน่วยงาน 
ของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการให้มีการซดใช้เงินหรือทรัพย์สินคืน หรือดำเนินการทางแพ่งโดยเร็วด้วย

ข้อ ๗ เมื่อตรวจพบว่ามีกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตในหน่วยงานของรัฐใด ให้ 
หน่วยงานของรัฐนั้นแจ้งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่น 
ดินทราบโดยพลัน ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด

ข้อ ๘ ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรทีำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการเร่งรัดติดตามหน่วย 
งานของรัฐที่เกิดกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ 
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวช้องโดยเคร่งครัด เพื่อให้ได้รับทราบผลการดำเนินการทั้งการซดใช้เงินหรือทรัพย์สินคืน การ 
ดำเนินการทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัยโดยเร็ว

ในกรณีที่ได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวช้องให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ 
นั้นขี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมรายละเอียด พยานหลักฐาน และปฏิบัติให้ถูกต้องเสร็จสิ้นโดยเร็ว

ให้หน่วยงานของรัฐที่ตรวจพบว่ามีกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตและได้แจ้งต ่อ 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตามข้อ ๗ หรือที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตามวรรค 
สอง แจ้งผลการดำเนินการให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบอย่างต่อเนื่องทุกระยะสี่เดือน หรือหาก 
ปรากฏผลความคืบหน้าก็ให้แจ้งผลให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ 
มิได้ดำเนินการ และหรือมิไต้แจ้งผลให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบภายในเวลาที่กำหนดให้สำนักงาน 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ

ข้อ ๙  ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต 
ที่ไต้รับแจ้งทั้งหมด และผลการเร่งรัดติดตามเพื่อให้มีการซดใช้เงินหรือทรัพย์สินคืน หรือการดำเนินการทางแพ่ง 
ทางอาญา หรือทางวินัยแก่ผู้กระทำผิดและผู้ที่เกี่ยวช้อง ตลอดจนผู้บังคับบัญซาซองผู้กระทำผิด ให้นายกรัฐมนตรี 
ทราบโดยต่อเนื่องทุกหกเดือน

๒๒๕



ข้อ ๑๐ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

พันตำรวจโท ^ 4 .(ทักษิณ ชินวัตร) I 
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ประกาศในราชกิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๐๖ง ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๔๔๖

'เอ '๒ ๖
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แ บ บ  ส ป น .๑

แบบรายงานการตรวจพบเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต 
ของ................................ (ระบุซื่อหน่วยงาน).................................

ลำดับ ซื่อและตำแหน่งผู้กระทำผิด 
หรือผู้ถูกกล่าวหา

รายละเอียดของ 
พฤติการณ์การกระทำผิด 

หรือถูกกล่าวหา

มูลค่าทรัพย์สิน/จำนวนเงิน 
ที่เสียหาย

มูลค่าทรัพย์สิน/ 
จำนวนเงินที่ซดใช้คืน

การดำเนินการในขั้นต้น

หมายเหตุ ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง, เซนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนฯ รายงานผลการสอบสวน ฯลฯ ด้วย ผู้รายงาน..........................................................
วันท่ี...............เดือน.....................................พศ



ธ
[

แบบ สปน.๒

แบบรายงานผลการดำเนินการทุกระยะ ๔ เดือน หรือกรณีปรากฏผลความคืบหน้า 
ของ................................ (ระบุซื่อหน่วยงาน).................................

ลำดับ ซื่อและตำแหน่งผู้กระทำผิด 
หรือผู้ถูกกล่าวหา

พฤติการณ์การกระทำผิด 
โดยสรุป

มูลค่าทรัพย์สิน/ ผลการตำเนินการ
จำนวนเงินที่เสียหาย

ทางแพ่ง ทางอาญา ทางวินัย

ห ม าย เห ต ุ ๑. ให้แนบเอกสารที่เก่ียวข้องกรณีที่มีผลคืบหน้า เซ่น คำส่ังลงโทษทางวินัย ผู้รายงาน.................
๒. ในกรณีที่ยังมิได้มีการดำเนินการทางแพ่ง ทางอาญา ทางวินัย หรือมิผลคืบหน้า ให้ระบุเหตุผลและเหตุแห่งการล่าข้าด้วย วันที.่............ เดือน. .พศ..โ.



วธการรายงาน

๑. กรณีเป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ให้กรมหรือกระทรวงเจ้าสังกัดเป็นผู้แจ้ง 
๒. กรณีเป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แจ้งและสำเนาแจ้งกรมหรือ 

กระทรวงเจ้าสังกัดด้วย
๓. กรณีเป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาคให้หน่วยงานนั้นรายงานกรม 

เจ้าสังกัดเพื่อให้กรมหรือกระทรวงเจ้าสังกัดเป็นผู้แจ้งและให้หน่วยงานนั้นสำเนาแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย 
๔. กรณีเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานนั้นแจ้งจังหวัดเพื่อแจ้งกระทรวงมหาดไทย 

และให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แจ้ง
๔. กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐให้รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นชอง 

รัฐนั้นเป็นผู้แจ้ง



ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการประสานงานการดำเนินคดีในความผิดตามกฎหมายการเงินการคลัง

พ.ศ. ๒๕๔๖

โดยที่ในการดำเนินคดีผู้กระทำความผิดตามกฎหมายการเงินการคลังจำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความ 
เชี่ยวชาญ และเทคนิคต่างๆ ทางต้านกฎหมาย การเงิน การคลัง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ และการลงทุน ประกอบ 
กัน ดังนั้น เพ ื่อให ้การดำเน ินคดีตามกฎหมายการเงิน การคลังเป ็นไปอย่างรัดกุม รวดเร็ว โปร่งใส และมี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในฝ่ายบริหาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕:๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบชองคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานการดำเนินคดีใน 
ความผิดตามกฎหมายการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๔๔๖”

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“กฎหมายการเงินการคลัง” หมายความว่า กฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินการคลัง ภาษีอากร หรือตลาด 

ทุน ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามหรือการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายของกระทรวงการคลัง ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี โดยรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการ

“การดำเนินคดี” หมายความว่า กระบวนการรวบรวมพยานหลักฐาน การร้องทุกข์ การกล่าวโทษ 
การสืบสวนสอบสวน การจับและควบคุมผู้ต้องหา การทำสำนวนและความเห็นชองพนักงานสอบสวน และการ 
ทำความเห็นของพนักงานอัยการ

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการประสานงานการดำเนินคดีในความผิดตามกฎหมาย 
การเงินการคลัง

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกซื่ออย่างอื่นและ 
มีฐานะเป็นกรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นชองรัฐ

“พนักงานสอบสวน” หมายความว่า พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ที่แต่งตั้งตามกฎหมายการเงินการคลัง

๒๓๐



ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการประสานงานการดำเนินคดีในความผิด 
ตามกฎหมายการเงินการคลัง” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสำนักงาน 
อัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนการสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนกรมศุลกากร ผู้แทนกรม 
สรรพสามิต ผู้แทนกรมสรรพากร ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก 
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการ

ให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องปราบการเงินนอกระบบ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง 
เป็นกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๕ คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ประสานงานการดำเนินคดี เร่งรัด และติดตามการดำเนินคดีตามกฎหมายการเงินการคลัง 

ที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบังคับการให้เป็นตามกฎหมายดังกล่าวเสนอ
(๒) พิจารณาข้อเท็จจริง ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน องค์ประกอบความผิด และวิธีการที่จะดำเนินการ 

กับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายการเงินการคลัง
(๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๔) ปฏิบ ัต ิการอื่นใดเพ ื่อให ้เป ็นไปตามระเบียบนี้ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย
ข้อ ๖  ในกรณทีี่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายการเงินการ 

คลัง ตรวจพบการกระทำความผิด หรือสงสัย หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดซึ่งอาจมีผลกระทบ 
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม และจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การ 
ดำเนินคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานของรัฐรายงานให้ประธานกรรมการทราบโดยมิชักข้า

เมื่อมีการดำเนินตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ประธานกรรมการแจ้งผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือ 
ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดในคณะกรรมการ เพ ื่อขอความร่วมมือให้การส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงาน 
สอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี เข้าสนับสบุนในการรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นสืบสวนร่วมกับ 
พนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ ๗ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีเอกสารหลักฐานเพียงพอในการพิจารณาการกระทำอัน 
เป็นความผิดตามกฎหมายการเงินการคลังให้เสนอเรื่องดังกล่าวพร้อมเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงพร้อมความ 
เห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

ข้อ ๘ เมื่อคณะกรรมการมมีติให้ดำเนินคดีได้ ให้หน่วยงานของรัฐนั้น ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อ 
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือให้กระทรวงการคลังมีหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการให้พนักงานสอบสวน 
และพนักงานอัยการทราบด้วย เพื่อประกอบการพิจารณาในการดำเนินคดี

ข้อ ๙  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีอาญาในข้อหาตามทีก่ำลังพิจารณา 
ดำเนินการอยู,น้ัน หากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวเห็นว่า เป็น 
คดีที่ต้องอาคัยความเชี่ยวขาญเฉพาะด้านในด้านอื่นนอกจากกฎหมาย ประธานกรรมการอาจมีหนังสือถึงพนักงาน 
สอบสวนเพื่อขอจัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าเป็นฝ่ายสนับสนุนในการรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นสอบสวนก็ได้



ข้อ ๑๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย ให้หน่วยงานของรัฐที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้ วางระเบียบ 
หรือออกคำสั่งภายในหน่วยงานของรัฐนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบนี้เปึนไปด้วยความเรียบร้อย

ข้อ ๑ ๑  ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการไต้ร ับค่าตอบแทนหรือเบ ี้ยประขุมในอัตราที่ 
ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด โดยให้เบ ิกจ่ายจากธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะ 
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามแต่จะไต้ตกลงกัน

ข้อ ๑๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๖

(ทักษิณ ชินวัตร) 
นายกรัธมนตรี

สำเนาถูกต้อง

(นางบุณณิกา อินทาบีจ) 
นิติกร ๗ ว



ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง 

พ.ศ. ๒๕๔๔

โดยที่มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
บัญญัติให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ เพื่อให้ระบบการ 
ควบคุมการตรวจสอบการเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีวินัย

อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๑๔ (๑๔) และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๔๔๒ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จึงออกระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและ 
การคลัง พ.ศ. ๒๔๔๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บ ังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันลัดจากวันประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษาเป็นด้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ เงิน” หมายความว่า เงินตราที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย และให้หมายความรวมถึง เอกสารการเงิน 

ซึ่งใช้แทนตัวเงิน หรือมีมูลค่าเป็นเงิน เช่น เช็ค ดราฟต์ ธนาณัติ เป็นต้น
“การบริหารการเงินและการคลัง” หมายความว่า การรับ การเบิก การจ่าย การใช้จ่าย การใช้ 

ประโยชน์ การเก็บรักษา และการจัดการซึ่งเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ใด  ๆ ของหน่วยรับตรวจที่ได้มา 
จากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ เงินอุดหนุน เงินบริจาค และเงินช่วยเหลือจากแหล่งในประเทศ 
หรือต่างประเทศ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือตามวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ ทั้งนี้ 
ให้หมายความรวมถึงเงินทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ดังกล่าวที่หน่วยรับตรวจ มีอำนาจ หรือสิทธิในการใช้ 
จ่ายหรือใช้ประโยชน์ด้วย

“มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ” หมายความว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารการ 
เงินและการคลังที่ออกตามความในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดอื่นใด ซึ่งการฝ่า'ฝืนเป็นความผิด 
วินัยทางงบประมาณและการคลัง และมีโทษปรับทางปกครองตามระเบียบนี้

'เ อ ฅ ต



“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจ่เงินแผ่นดิน 
“หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า
(๑) กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการทเรียกซื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็น กระทรวง ทบวงหรือกรม 
(๒) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค 
(๓) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น
(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประม่าณหรือตามกฎหมายอื่น 
(๔) หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๖) หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนหรือกิจการที่ได้รับเงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยรับตรวจตาม 

(๑) (๒) (๓) (๔) หรอ (๔)
(๗) หน่วยงานอื่นใดหรือกิจการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายกำหนดให้สำนักงานการตรวจ 

เงินแผ่นดินเป็นผู้'ตรวจสอบ
“ เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นุฃองหน่วยรับ 

ตรวจ แต่ไม,รวมถึงข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง
“ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจผู้มือำนาจหน้าที่อนุมัติ อนุญาต รับรอง 

ให้ความเห็นชอบ หรือการกระทำอื่นใดในทำนองเดียวกัน ซึ่งอาจเป็นบุคคลคนเดียวหรือคณะบุคคล-ที่ได้กระทำ 
ไปเกี่ยวกับเรื่องการรับจ่าย การเก็บรักษา การตรวจสอบหรือการอื่นใด อันเป็นผลต่อเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และผล 
ประโยซน่ใด  ๆ ของรัฐ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึง ผู้มือำนาจหรือผู้ได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายหรือระเบียบ 
ด้วย

“ผู้ส ั่งจ ่าย” หมายความว่า ผู้มือำนาจลงนามสั่งจ่ายเงินหรือทรัพย์สิน และเจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่มื 
ส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการสั่งจ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ

“โทษปรับทางปกครอง” หมายความว่า โทษปรับโดยการหักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือการเรียกให้ 
ซ0ารฺะเงินตามอัตราที่กำหนดไวิในระเบียบนี้

“ เงินเดีอ์น” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่เป็นรายเดือนหรือคำนวณรวมเป็นรายเดือนได้ 
โดยมือัตรากำหนดไว้แน่นอนในบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง หรือกำหนดไวิในเอกสารสำคัญอื่นใด แต่ทั้งนี้ 
ไม่รวมถึงเงินอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้าง

“ความเสียหายแก'รัฐ” หมายความว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ เนื่องจาก 
การฝ่าแนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐไม่ว่าจะสามารถคำนวณความเสียหายนั้นเป็นตัวเงินได้หรือ 
ไม่ก็ตาม

“ระเบียบ” หมายความว่า ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและ
การคลัง

ข้อ ๔ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้คณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจตีความและวินิจฉัยซี้ฃาดบีญหาที่เกิดจากการบังคับใช้ระเบียบนี้

๒ ฅ ๔



หมวด ๑ 
บทท่ัวไป

ส่วนท่ี ๑ 
การบังคับใช้

ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ผ ู้ใดจงใจฝ่าแนมาตรการ'เกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ ตามที่กำหนดใน 
หมวด ๒ นี้ ถือว่ากระทำความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ต้องรับโทษปรับทางปกค'รองตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๖ เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง ต้อเมื่อไต้กระทำการในเวลาที่ 
ระเบียบนี้ใซ้บังคับและเป็นการกระทำอันระเบียบนี้กำหนดเป็นความผิด และกำหนดโทษไว้

ข้อ ๗ ถ้าระเบ ียบ ท่ีใช้!นขณะกระทำความผิดแตกต่างกับระเบียบ ท่ีใช้บังคับในภายหลังการกระ 
ทำความผิดให้ใช้ระเบียบในส่วนที่เป็นคุณแก่เจ้าหน้าที่ผู้'กระทำความผิดไม่ว่าในทางใด เว้นแต้กรณีที่คณะกรรมการ 
ไต้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดแล้ว -

ในกรณีที่ม ีระเบียบออกใช้บังคับในภายหลังกำหนดว่าการกระทำเซ่นนั้นไม1เป็นความผิดต้อไป 
ให้เจ้าหน้าที่ผู้!ดักระทำการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดตามระเบียบนี้ และถ้าคณะกรรมการไต้มีคำวินิจฉัย 
ชี้ขาดให้ลงโทษแล้ว ก็ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่เคยต้องคำวินิจฉัยว่าไต้กระทำความผิดนั้น ถ้าไต้รับโทษอยู่ก็ให้การ 
ลงโทษน้ันส้ินสุดลง

ในกรณีที่คณะกรรมการไต้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดแล้ว แต้ผู้กระทำความผิดยังไม,ไต้รับโทษหรือกำลังรับ 
โทษ และโทษที่กำหนดตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ หนักกว่าโทษตามระเบียบที่ออกใช้บังคับในภายหลัง' 
เมื่อสำนวนความปรากฏแก,คณะกรรมการหรือเมื่อคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง เจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบสำนวนหรือเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดไต้รายงานหรือร้องขอแล้วแต้กรณีให้คณะกรรม่การกำหนด 
โทษเสียใหม่ตามระเบียบที่ออกใช้บังคับในภายหลังนั้น

ในกรณีที่คณะกรรมการจะกำหนดโทษใหม่ตามความในวรรคสาม ถ้าปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ ผู้กระทำ 
ความผิดไต้รับโทษมาบ้างแล้ว เมื่อไต้คำนึงถึงโทษตามระเบียบที่ออกใช้บังคับในภายหลัง หากเห็นเป็นการสมควร 
คณะกรรมการจะกำหนดโทษน้อยกว่าโทษขั้นตํ่าที่ระเบียบที่ออกใช้บังคับในภายหลังกำหนดไว้ถ้าหากมีก็ไต้ หรือ 
ถ้าเห็นว่าโทษที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดไต้รับมาแล้วเป็นการเพียงพอ คณะกรรมการจะให้การลงโทษสิ้นสุดลง 
เพียงนั้นก็ไต้

ข้อ ๘ เจ้าหน้าที่ผู้ใดกระทำความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังตามระเบียบนี้ และเป็นความ 
ผิดตามกฎหมายอื่นด้วย แมเจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะไต้รับโทษตามกฎหมายอื่นแล้ว ก็ยังคงต้องรับโทษในการกระทำนั้น 
ตามระเบียบนี้ด้วย

'๒ ฅ ๕



ส่วนท่ี ๒
โทษปรับทางปกครอง

ข้อ ๙  ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง มอีัตราโทษปรับทางปกครอง ๔ ช้ัน ดังต่อไปนี้
(๑) โทษชั้นที่ ๑ โทษปรับไม่เกินเงินเดือน ๑ เดือน
(๒) โทษชั้นที่ ๒ โทษปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ ๒ เดือน ถึง ๔ เดือน
(๓) โทษชั้นที่ ๓ โทษปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ ๔ เดือน ถึง ๘ เดือน
(๔) โทษชั้นที่ ๔ โทษปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ ๙ เดือน ถึง ๑๒ เดือน
ข้อ ๑๐  เจ้าหน้าที่ผู้ใดต้องรับโทษปรับทางปกครองในชั้นใดให้หักเงินจากเงินเดือนหรือหักเงิน 

เท่ากับจำนวนเงินเดือนที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดจะพึงได้รับในเวลาที่กระทำความผิดเป็นค่าปรับตามคำวินิจฉัย 
ชี้ขาดของคณะกรรมการ

เจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดที่ต้องรับโทษปรับทางปกครองจะขำระค่าปรับเป็นระยะเวลากี่เดือน และ 
เดือนละจำนวนเท่าใด หรือเรียกให้ชำระเงินอย่างไรนั้น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไวิใน 
คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ

ให้หน่วยรับตรวจซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับโทษปรับทางปกครองอยู่ในสังกัด หรือปฏิบัติงานอยู่มีหน้าที่ 
ดำเนินการหักเงินเดือนให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ และเงินที่ห้กแต่ละเดือนให้นำส่งเป็น 
รายได้แผ่นดิน ภายในระยะเวลาห้าวันทำการนับตั้งแต่วันที่หักเงินเดือนนั้น แล้วส่งลำเนาหลักฐานการดำเนินการ 
ให้คณฺะกรรมการทราบทุกครั้ง

ข้อ ๑๑ กรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับโทษปรับทางปกครองพ้นจากสถานะเจ้าหน้าที่ อันไม่อาจดำเนินการ 
ตามข้อ ๑๐ ไต้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระเงินค่าปรับ และให้นำความใน 
มาตรา ๔๗ แห่งพระราขบัญญัติวิธีปฏิบัติราขการทางปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๑๒ โทษปรับทางปกครองโดยการหักเงินเดือนหรือการเรียกให้ชำระเงินจะเป็นจำนวนเท่าใด 
เพียงใด หรืออย่างไรนั้น ให้คำนึงถึงระดับความรับผิดขอบของตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิด ความสำคัญ 
ของมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐท ี่ม ีการฝ่าผ ิน ความเส ียหายที่เก ิดขึ้นแก,รัฐและเจตนาของ 
เจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิด ตลอดจนรายได้ ฐานะ ครอบครัว ของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิด และพฤติการณ์ 
แห่งกรณีประกอบด้วย

ข้อ ๑๓ หากการกระทำใดอันเป็นกรรมเดียว เป็นความผิดตามระเบียบนี้หลายข้อให้ใช้ระเบียบ 
ข้อที่มีโทษปรับทางปกครองชั้นสูงสุด ลงโทษแก'ผู้กระทำความผิด

กรณีมีการกระทำใดอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ผู้กระทำความผิดรับโทษปรับทางปกครอง 
ตามระเบียบข้อที่กำหนดว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดทุกข้อ

โทษปรับทางปกครองตามระเบียบนี้เป็นอันระงับไป เนื่องจากเหตุเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดถึงแก,
ความตาย

๒ ฅ ๖



ส่วนท่ี ๓
การรอการลงโทษปรับทางปกค,รองและการเพิ่มโทษปรับทางปกครอง

ข้อ ๑๔ ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังที่อาจรอการลงโทษปรับทางปกครองได้ต้องเป็น 
ความผิดที่มีอัตราโทษชั้นที่ ๑ หรือชั้นที่ ๒ และผู้กระทำความผิดนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติ 
ราชการ หรือย้ายมาปฏิบัติงานในหน้าที่ใหม่ไดไม่เกินหกเดือน หรือเป็นผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และไม่เคยกระทำ 
ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ตามระเบียบนี้มาก่อน

ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่คณะกรรมการสั่งให้รอการลงโทษปรับทางปกครอง ถ้าได้กระทำความ 
ผิดตามระเบียบนี้อีก ให้นำโทษที่รอไว้มารวมกับโทษที่จะลงในครั้งหลังด้วย

ถ้าหากปรากฏว่าไม่มีการกระทำความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังอีก ภายในระยะเวลาตาม 
วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดพ้นจากโทษที่ได้สั่งให้รอการลงโทษปรับทางปกครองไว้นั้น

ข้อ ๑๕ เจ้าหน้าที่ผู้ใดต้องคำวินิจฉัยชี้ชาดของคณะกรรมการให้รับโทษปรับทางปกครอง ถ้าได้ 
กระทำความผิดตามระเบียบนี้อีกในระหว่างที่ยังจะต้องรับโทษอยู่ก็ดื หรือภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันมีคำ 
วินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ คณะกรรมการอาจมีคำวินิจฉัยลงโทษครั้งหลังโดยเพิ่มโทษที่จะลงแก,ผู้น้ันหน่ึง 
ในสามส่วนของโทษที่คณะกรรมการกำหนด สำหรับความผิดครั้งหลังก็ได้

ข้อ ๑๖ ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ที่ได้กระทำในระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ 
หรือขณะย้ายมาปฏิบัติงานในหน้าที่ใหม่ไดืไม่เกินหกเดือน หรือเป็นผู้ยังไม,บรรลุนิติภาวะ คณะกรรมการอาจไม, 
ถือเป็นความผิดเพื่อการเพิ่มโทษปรับทางปกครองตามความในส่วนนี้ก็ได้

ส่วนท่ี ๔
เหตุยกเว้นโทษปรับทางปกครองและอายุความ

ข้อ ๑๗ เจ้าหน้าที่ผู้ใดกระทำความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังตามระเบียบนี้เพราะต้อง 
ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา หากปรากฏพยานหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้โต้แย้งหรือคัดค้าน 
คำสั่งนั้นไว้แล้ว คณะกรรมการอาจยกเว้นโทษปรับทางปกครองแก่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดนั้นก็ได้

กรณีตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาที่สั่งการเป็นผู้กระทำความผิดวินัยทางงบประมาณและ 
การคลัง ต้องรับโทษปรับทางปกครองตามที่กำหนดไว่ในระเบียบนี้

ข้อ ๑๘ ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ถ้ามิได้ดำเนินกระบวนพิจารณา ตามระเบียบ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิ!!พิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังกับผู้กระทำความผิด 
ภายในกำหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันกระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ

๒๓๗



หมวด ๒
ความผิดทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง 

ส่วนท่ี ๑
ความผิดเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่ง

ข้อิ ๑๙ เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่จัดเก็บเงินหรือรับชำระเงิน ได้รับชำระเงินแล้วไม'ทำหลักฐานการ 
รับเงินหรือไม,ออกหลักฐานหรือใบเสร็จรับเงินให้แก,ผู้ชำระเงิน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อยกเว้นตามกฎหมายหรือ 
ระเบียบที่ใข้บังคับกับหน่วยรับตรวจ ต้องรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๑

ข้อ ๒๐ เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่เก็บรักษาเงิน ได้รับมอบเงินเพื่อเก็บรักษา แต่ไม,นำเงินเข้าฝากหรือ 
เก็บรักษาในธนาคารหรือสถานที่ซ ึ่งเป็นที่เก ็บรักษาเงินของหน่วยรับตรวจตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่ 
กฎหมายหรือระเบียบที่ใข้บังคับกับหน่วยรับตรวจกำหนด ต้องรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที ่ ๑

ข้อ ๒๑ เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่นำเงินส่ง ไม'นำเงินที่อยู่ในความรับผิดขอบส่งหรือฝากคลัง หรือ 
หน่วยรับตรวจ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบที่ใข้บังคับกับหน่วยรับตรวจกำหนด ต้องรับโทษปรับทาง 
ปกครอง ชั้นท่ี ๑

ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำต่อเงินรายไต้แผ่นดิน หรือเงินเบิกเกินส่งคืน เจ้าหน้าที่ 
ผู้กระทำต้องรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นท่ี ๒

ข้อ ๒๒ ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดหรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดตามข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ 
หรือ ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง เป็นผู้บังคับบัญชา ต้องรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที ่ ๒ และถ้าเป็นกรณีตามข้อ ๒๑ 
วรรคสอง ต้องรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๓

ข้อ ๒๓ ถ้าการกระทำความผิดตามข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ หรือ ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้เกิดความ 
เสียหายแก่รัฐ เจ้าหน้าที่ผู้กระทำต้องรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๒ และถ้าเป็นกรณีตามข้อ ๒๑ วรรคสอง 
เจ้าหน้าที่ผู้กระทำต้องรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นท่ี ๓

ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิด หรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา 
ต้องรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๓ และถ้าเป็นกรณีตามข้อ ๒๑ วรรคสอง ต้องรับโทษปรับทางปกครอง 
ช้ัน ท่ี ๔

ส่วนท่ี ๒
ความผ ิดเก ี่ยวก ับการเบ ิกเง ิน  และการจ ่ายเง ิน

ข้อ ๒๔ เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่เบิกเงินหรือจ่ายเงิน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 
หรือระเบียบที่ใข้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ ต้องรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันท่ี ๓

๒๓๘



ข้อ ๒๕ เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่จ่ายเงิน จ่ายเงินนั้นโดยไม,มีหลักฐานการจ่ายเงินตามกฎหมายหรือ 
ระเบียบที่ใซ้บังคับกับหน่วยรับตรวจ หรือทำหลักฐานการจ่ายเงินเป็นเท็จ ต้องรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันท่ี ๓ 

ข้อ ๒๖ เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่เบิกเงิน ทำหลักฐานการเบิกเงินเป็นเท็จ ต้องรับโทษปรับทางปกครอง
ช้ัน ท่ี ๓

ข้อ ๒๗ ถ้าการกระทำความผิดตามข้อ ๒๔ ข้อ ๒๔หรือ ข้อ ๒๖ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก' 
รัฐ เจ้าหน้าที่ผู้กระทำต้องรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันท่ี ๔

ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดหรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดในส่วนนี้เป็นผู้สั่งจ่าย หรือผู้บังคับ 
บัญชา ต้องรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันท่ี ๔

ส่วนท่ี ๓
ความผิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพัน

ข้อ ๒๘ เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับเงินงบประมาณ กระทำการจ่ายเงิน หรือก่อหนี้ผูกพัน 
ก่อนที่จะได้รับอนุมัติเงินประจำงวด หรือจ่ายเงิน หรือก่อหนี้ผูกพันโดยไม่มีงบประมาณกำหนดไว้ในรายการนั้นๆ 
และเป็นการกระทำโดยปราศจากอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใข้บ ังคับกับหน่วย 
รับตรวจ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๓

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก,รัฐ เจ้าหน้าที่ผู้กระทำต้องรับ 
โทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔

กรณีตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏในภายหลังวาไต้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้กระทำไต้ตามกฎหมาย 
หรือระเบียบที่ใซ้บังคับกับหน่วยรับตรวจ คณะกรรมการอาจยกเว้นโทษปรับทางปกครองแก'เจ้าหน้าที่ผู้กระทำ 
ความผิดนั้นก็ไต้

ข้อ ๒๙ เจ้าหน้าที่ผู้โดมีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับเงินงบประมาณ ละเลยไม่เร่งรัดจัดการหรือดำเนินการ 
ตามแผนงาน งานหรือโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุ 
ให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ต้องรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๓

ข้อ ๓๐ ถ้าเจ้าหน้าที่ผูก้ระทำความผิดหรือมสี่วนร่วมในการกระทำความผิดในส่วนนี้ เป็นผู้สั่งจ่าย 
หฺรือผู้'บังคับบัญชา ต้องรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันท่ี ๔

ส่วนท่ี ๔
ความผิดเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้

ข้อ ๓๑ เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่คำนวณภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือรายไต้อื่น เพื่อเรียกเก็บ คำนวณ 
ตัวเลขไม'ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือความเป็นจริง เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือรายไต้อื่น 
น้ัน มิต้องเสียหรือเสียน้อยกว่าจำนวนที่จะต้องเสีย ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๒

๒๓๙



ข้อ ๓๒ เจ้าหน้าที่ผู้ใด มีหน้าที่ประเมินทุนทรัพย์หรือรายได้ เพื่อการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม 
หรือรายได้อื่น ประเมินทุนทรัพย์หรือรายได้นั้น ตํ่ากว่าความเป็นจริงโดยซัดแจ้ง เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม หรือรายได้อ่ืนน้ัน มิต้องเสียหรือเสียน้อยกว่าจำนวนที่จะต้องเสีย ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นท่ี ๒ 

ข้อ ๓๓ เจ้าหน้าที่ผู้ใด มีหน้าที่จัดเก็บหรือเรียกเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือรายได้อื่น ละเลย 
ไม่จัดเก็บหรือไม่เร่งรัดเรียกเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือรายได้อื่นนั้น ภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือ 
ระเบียบที่ใซ้บังคับกับหน่วยรับตรวจกำหนด ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๒

ข้อ ๓๔ ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดหรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดในส่วนนี้เป็นผู้บังคับ 
บัญชา ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๓

ส่วนท่ี ๕
ความผิดเกี่ยวกับเงินยืม

ข้อ ๓๔ ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้ใด มีอำนาจหน้าที่อนุมัติเกี่ยวกับเงินยืมของหน่วยรับตรวจ 
อนุมัติให้ยืมเงินหรือจ่ายเงินยืมโดยไม'ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใซ้บังคับกับหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุให้ 
เกิดความเสียหายแก,รัฐ ต้องรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นท่ี ๓

ข้อ ๓๖ ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่เร่งรัดหรือติดตามทวงคืนเงินยืมของหน่วยรับตรวจ 
ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ ละเลยไม่เร่งรัดหรือติดตามทวงคืนเงินยืมนั้น ภายในระยะ 
เวลาที่กฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจกำหนด เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก,รัฐ ต้องรับโทษ 
ปรับทางปกครอง ช้ันท่ี ๒

ส่วนท่ี ๖
ความผิดเกี่ยวกับการพัสดุ

ข้อ ๓๗ เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม 
กฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ แน่งแยกวงเงินจัดซื้อหรือจัดจ้างเพื่อให้อำนาจสั่งซื้อ 
สั่งจ้างหรือวิธีการสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิด 
ความเสียหายแก'รัฐต้องรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันท่ี ๔

ข้อ ๓๘ เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการ 
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก,รัฐ 
ต้องรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันท่ี ๔

ข้อ ๓๙ เจ้าหน้าที่ผ ู้ใดมีหน้าที่กำหนดราคากลาง กำหนดคุณสมบัติผู้เช้าเสนอราคา จัดทำราย 
ละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ในการประกวดราคาหรือสอบราคาจัดซื้อหรือจัดจ้างปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ

๒๔๐



หน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใฃ้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ ซึ่งมีผลเบีนการกีดกันหรือเอื้อประโยชน์ 
แก่ผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างรายใดรายหนึ่ง เบีนเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐต้องรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันท่ี ๔

ข้อ ๔๐ เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่ปิดประกาศหรือจัดส่งเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาจัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง ละเลยไม,ปิดประกาศหรือจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก'บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเพื่อทราบหรือเผยแพร่ 
ข่าวการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใซ้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยไม'มีเหตุผลอันสมควร ต้องรับ 
โทษปรับทางปกครอง ช้ันท่ี ๑

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือ 
ระเบียบที่ใฃ้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก'รัฐเจ้าหน้าที่ผู้กระทำต้องรับโทษ 
ปรับทางปกครอง ชั้นท่ี ๔

ข้อ ๔๑ เจ้าหน้าที่ผู้โดมีหน้าที่พิจารณาผลการประกวดราคา หรือเปิดซองสอบราคา รับพิจารณา 
ผู้เสนอราคาที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไช โดยรู้หรือควรจะรู้ฃ้อเท็จจริงดังกล่าว เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ 
รัฐต้องรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นท่ี ๓

ข้อ ๔๒ เจ้าหน้าที่ผู้โดมีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นให้ซื้อหรือจ้าง ไม'ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ 
ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ หรือไม่พิจารณาเสนอให้ซื้อหรือจ้างผู้เสนอราคา 
ตํ่าสุด โดยไม'มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๓

ข้อ ๔๓ เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่เกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายหรือจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติ 
หน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐต้องรับ 
โทษปรับทางปกครอง ชั้นท่ี ๔

ข้อ ๔๔ เจ้าหน้าที่ผู้โดมีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ไม'ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไม'ถูกต้อง 
ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก'รัฐ ต้องรับโทษปรับทาง 
ปกครอง ช้ันท่ี ๓

ถ้ากรณีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม 
กฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐต้องรับโทษปรับ 
ทางปกครอง ช้ันท่ี ๔

ข้อ ๔๕ เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่ตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือ 
ระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ต้องรับโทษปรับทางปกครองช้ันท่ี ๔

ข้อ ๔๖ เจ้าหน้าที่ผู้โดมีหน้าที่ในการเบิกจ่ายพัสดุ หรือจัดทำบัญชีหรือทะเบียนพัสดุไม'ปฏิบัติหรือ 
ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ 
ต้องรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันท่ี ๒

ข้อ ๔๗ เจ้าหน้าที่ผู้โดมีหน้าที่ในการตรวจสอบพัสดุประจำปี ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไม'ถูกต้อง 
ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก'รัฐ ต้องรับโทษปรับทาง 
ปกครอง ช้ันท่ี ๒

ผู้บังคับบัญชาผู้โดมีหน้าที่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปีตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้ 
บังคับกับหน่วยรับตรวจ ไม'แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ต้องรับ 
โทษปรับทางปกครอง ชั้นท่ี ๓

๒๔๑



ข้อ ๔๘ เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยยานพาหนะของหน่วยรับตรวจที่ 
ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าวโดยมิชอบ เป็น 
เหตุให้เกิดความเสียหายแก'รัฐ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๒

ข้อ ๔๙ ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดหรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดในส่วนนี้ เป็นผู้บังคับ 
บัญชา ต้องรับโทษปรับทางปกครองในชั้นที่สูงกว่าอัตราโทษปรับทางปกครองตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น 
หน่ึงช้ัน เว้นแต่ความผิดนั้นกำหนดอัตราโทษปรับทางปกครองไว้ในชั้นที่ ๔ แล้ว .

ส่วนท่ี ๗ 
ความผิดอื่น

ข้อ ๔๐ เจ้าหน้าที่ผ ู้ใดมีหน้าที่ใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไต้ใช้จ่ายเงินงบประมาณผิด'ว้ตถุประสงค์ 
ที่ดั้งไว้โดยปราศจากอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุ 
ให้เกิดความเสียหายแก,รัฐ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๓

ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดหรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา 
ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔

ข้อ ๔๑ เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่จัดทำบัญชีหรือเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชี ปฏิบัติหรือ. 
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสีย 
หายแก'รัฐ ต้องรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นท่ี ๓

เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่จัดทำเอกสารเพื่อประกอบการดำเนินงานหรือโครงการใด ปฏิบัติหรือละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมีชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย 
แก'รัฐ ต้องรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นท่ี ๓

ถ้าเจ้าหน้าที่ผ ู้กระทำความผิดหรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
เป็นผู้บังคับบัญชา ต้องรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๔

ข้อ ๔๒ ผู้บังคับบัญชาผู้ใดทำการบริหารการเงินและการคลังด้วยความเสี่ยงต''อความเสียหายหรือ 
เสียประโยชน์ที่พึงคาดหมายไต้ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก,รัฐ ต้องรับโทษ 
ปรับทางปกครองชั้นที่๔

ประกาศ ณ วันท่ี ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๔

(นายบีญญา ตันติยวรงค์) 
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

๒ ๔ ๒



ระเบียบสำนักงบประมาณ 
ว่าด้วยการเบิกเงินคารับรอง ค1าใซจ่ายอื่นที่จำเป็น 

เนื่องในการเดินทางไปราชการและค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่าย 
ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 

พ.ศ. ๒๕๒๗

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกเงินค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเนื่องในการเดิน 
ทางไปราชการและค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่าย ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว อาศัยอำนาจ 
ตามความในมาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๔ ของพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
และที่แกํไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ สำนัก 
งบประมาณจึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงบประมาณว่าด้วยการเบิกเงินค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายอื่นที่ 
จำเป็น เนื่องในการเดินทางไปราชการและค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๒๗”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ การเบิกเงินค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการและค่าพาหนะ 

ในลักษณะเหมาจ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวนอกเหนือจากที่กำหนดไว่ในระเบียบนี้ ให้ขอ 
ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมวด ๑
การเบิกเงินค่ารับรอง

ข้อ ๕ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวซึ่งดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ไต้รับเงินค่ารับรอง 
ใน ล ักษณะเหมาจ่ายได้ท ุกกรณ ี โดยให้เบ ิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินที่ได ้ร ับความตกลงกับสำนักงบประมาณ 
เป็นรายๆ ไป คือ

๒ ๔ ฅ



(๑) ประธานองคมนตรี หรือองคมนตรี 
(๒) นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี 
(๓) ประธานหรือรองประธานของสภา ซึ่งเป็นองค์กรนิติบัญญัติ 
(๔) ประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา หรืออธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ 
ข้อ ๕ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวนอกจากที่กล่าวใน ข้อ ๔ ให้!ค้รับเงินค่ารับรอง 

ในลักษณะเหมาจ่ายในกรณีใดกรณีหนึ่ง ด้งต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศในฐานะผู้แทนรัฐบาลหรือรัฐสภา แต่ไม่รวมถึง 

การประชุมและการสัมมนาทางวิชาการ
(๒) เป ็นผู้เด ินทางไปเจรจาธุรกิจ เจรจาก ู้เง ินและขอความช่วยเหลือจากต ่างประเทศในฐานะ 

ผู้แทน รัฐบาล
(๓) เป็นผู้เดินทางไปปรึกษาหารือหรือเข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

ของรัฐบาลไทยกับหน่วยงานต่างประเทศ
(๔) เป ็นผ ู้เด ินทางไปเยือนต่างประเทศในฐานะทูตก ันถวไมตรี หรือในฐานะแขกของรัฐบาล

ต่างประเทศ
(๔) เป็นผู้เดินทางไปร่วมในงานรัฐพิธีตามคำเชิญของรัฐบาลต่างประเทศ
(๖) เป็นผู้เดินทางไปจัดงานแสดงสินค้าไทยหรือส่งเสริมสินค้าไทยในต่างประเทศ หรือส่งเสริมการ 

ลงทุนของต่างประเทศในประเทศไทย
(๗) เป็นผู้เดินทางไปเผยแพร่ศิลปหรือวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
ข้อ ๖  ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวตามข้อ ๔ ให้ไค้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายสำหรับ 

การเดินทางแต่ละครั้งตามอัตราที่กำหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๗ การจ่ายเงินค่ารับรองในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวในกรณีที่เด ินทางไป 

ปฏิบัติราชการเป็นคณะ ให้จ่ายแก่หัวหน้าคณะในนามของคณะผู้เดินทาง

หมวด ๒
การเบิกเงินค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ

ข้อ ๘ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวยกเว้นผู้เดินทางไป'ฝึกงานดูงานหรือกัมมนา โดย 
ไค้รับทุนหรือความช่วยเหลือจากต่างประเทศ หรือจากบุคคลใด  ๆ นอกจากจะเบิกค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเนื่องใน 
การเดินทางไปราชการไค้เท่าที่จ่ายจริงตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการ พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แกิไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๔๒๗ แล้ว จะเบิกค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการในลักษณะเหมาจ่ายไดีโดยขอทำความ 
ตกลงกับสำนักงบประมาณ

๒๔๔



หมวด ๓
การเบิกเงินค่าพาหนะภายในประเทศของต่างประเทศ

ข้อ ๙ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวจะเบิกค่าพาหนะสำหรับการเดินทางภายในประเทศ 
ของต่างประเทศในลักษณะเหมาจ่ายได้ โดยขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเป็นราย  ๆไป

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๐ การเบิกเงินค่าใช้จ่ายประเภทต่าง  ๆตามระเบียบนี้สำหรับการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
ชั่วคราว ในวันหรือภายหลังวันที่ระเบียบนี้ใข้บังคับ ถ้าเป็นกรณีที่สำนักงบประมาณได้ให้ความตกลงไว้ก่อนวันที่ 
ระเบียบนี้ใช้'บังคับ ให้เบิกจ่ายเงินดังกล่าวตามที่ได้รับความตกลงจากสำนักงบประมาณ

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๒๗

(ลงซ่ือ) บดี จุณณานนท์
(นายบดี จุณณานนท์)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

๒๔๕



ระเบียบสำนักงบประมาณว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามโครงการพัฒนาจังหวัดของส่วนราซการหรือรัฐวิสาหกิจ 

ตามข้อเสนอของสมาซิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๓๗

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการพัฒนาจังหวัดตามข้อเสนอของสมาซิกสภาผู้แทนราษฎร 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และสามารถบรรลุผลสมตามความมุ่งหมายของทางราชการและนโยบาย 
ของรัฐบาล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๐๒ จึงเห็นควรวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงบประมาณว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ 
พัฒนาจังหวัดของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามข้อเสนอของสมาซิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๗”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ เป็นด้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาโครงการพัฒนาจังหวัดของส่วน 
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามข้อเสนอของสมาซิกสภาผู้แทนราษฎร

“โครงการ” หมายความว่า โครงการพัฒนาจังหวัดของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามข้อ 
เสนอของสมาซิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ไม่รวมถึงโครงการพัฒนาจังหวัดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การบริหารการพัฒนาขนบทและการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการพัฒนาพิเศษตามข้อเสนอของสมาซิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๖

ข้อ ๔ ใหม้ีคณะกรรมการพิจารณาโครงการพัฒนาจังหวัดของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม 
ข้อเสนอของสมาซิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมและวงเงินของโครงการ ต่อผู้อำนวยการสำนัก

งบประมาณ
(๒) แต่งต ั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ ื่อช่วยเหลือหรือปฏิบ ัต ิงานของคณะกรรมการ 

ได้ตามความจำเป็น

ใอ  ๔ ๖



ข ้อ ๖  การขอใช้งบประมาณโครงการตามระเบียบนี้.เมื่อสมาซิกสภาผู้แทนราษฎรจัดทำโครงการ 
เสนอไปยังส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ไดรับข้อ 
เสนอดังกล่าวพิจารณาความเหมาะสมของโครงการก่อนแล้วนำเสนอโครงการต่อสำนักงบประมาณภายใน ๙๐ รัน 
นับจากรันที่พระราชบัญญัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกาศใช้ ทั้งนี้ ให้เสนอภายในวงเงินงบประมาณ 
ที่รัฐบาลกำหนด

โครงการที่เสนอตามวรรคแรกให้เปีนไปตามแบบที่สำนักงบประมาณกำหนด
ข้อ ๗ โครงการที่จะนำเสนอต่อสำนักงบประมาณต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

(๑) พัฒนาแหล'งนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) พัฒนาอาชีพและรายได้ของประซาซน 
(๓) อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
(๔) ส่งเสริมการศึกษาและสาธารณสุข
(๔) ก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารสาธารณะ ถนน สะพานและทางเดินเท้า 
(๖) บีองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประซาซน

ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไวิในข้อ ๘
(0)ข้อ ๘ เงื่อนไขของโครงการ
(๑) เป็นโครงการหรือรายการที่เป็นรายจ่ายในลักษณะลงทุนเว้นแต่เป็นรายจ่าย ลักษณะค่าวัสดุ 

เฉพาะรายการที่จะก่อให้เกิดประโยขน์แก่ประซาซนโดยตรง ดังนี้ 
(ก) วัสดุพันธุพืช พันธุสัตว์.
(ข) วัสดุตำรา เฉพาะแบบเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ของกรมวิชาการ และแบบเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ที่ได้รับอนุญาตุจากกระทรวงศึกษาธิการในโครงการนำร่องขยายโอกาสทางการศึกษา 
(ค) วัสดุเวชภัณฑ์ เฉพาะยาชุดสามัญประจำบ้าน (ยาตำราหลวง)
(ง) ภาชนะกักเก็บนี้า ประเภท'โอ'งนํ้าหรือต'มนํ้า

(๒) เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณและต้องไม่มีผลผูกพันกับงบ 
ประมาณในปีต่อไป

(๓) เป็นโครงการหรือรายการที่ไม'มีลักษณะที่จะนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะเจาะจง
(๔) ต้องไม่เป็นโครงการหรือรายการที่นำงบประมาณไปสมทบกับงบประมาณปกติของส่วนราชการ 

หรือรัฐวิสาหกิจ
ข้อ ๙  ในการพิจารณาโครงการคณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมและวงเงินของโครงการ 

ที่มีวัตถุประสงค์และเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๗ และข้อ ๘ และนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเพื่อ 
พิจารณาอนุมัติต่อไป

ข้อ ๑ 0  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาและนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ 
โครงการและวงเงินแล้ว สำนักงบประมาณจะแจ้งให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจทราบและอนุมัติเงินประจำงวด 
ให้ต่อไป

๒๔๗



ข้อ ๑ ๑  การเปลี่ยนแปลงโครงการที่สำนักงบประมาณอนุมัติแล้ว อันเป็นผลให้วัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายเดิมเปลี่ยนแปลงไปจะกระทำมิได้ เว้นแต่กรณีจำเป็นให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจขอทำความตกลง 
กับสำนักงบประมาณอย่างช้าภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่สำนักงบประมาณอนุมัติเงินประจำงวด

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการโดยไม,ทำให้วัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายเดิมเปลี่ยนแปลงไป เซ่น แกไขเกี่ยวกับสถานที่ตั้งโครงการ แกไขแบบแปลนเล็กน้อยให้เหมาะสม 
กับสภาพพื้นที่ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้นๆ สามารถดำเนินการได้เอง ทั้งนี้ให้อยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติและ 
ไม่ทำให้ปริมาณและคุณภาพของงานลดลงหรือทำให้ทางราชการเสียประโยชน์

ข้อ ๑๓ การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารงบประมาณ การจ่ายเงิน การเก็บรักษา 
เงิน การเบิกเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงินของโครงการและการตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบ 
ของทางราชการที่เกี่ยวช้อง

ข้อ ๑๔ การปฏิบัติอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไวิในระเบียบนี้ ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบ
ประมาณ

ประกาศ ณ วันที ่ ๑ ตุลาคม ๒๔๓๖

X
(นายบดี จุณณานนท์)

ผ้อำนวยการสำนักงบประมาณ

หมายเหตุ (๑) แกิไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๓๗ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๓๗

๒ ๔ ๘



ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๐

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ 
เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ มาตรา ๘/ ๑ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ 
มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๙ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๔ และ 
มาตรา ๗๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๔๒๖ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 
กระทรวงการคลังจึงกำหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให่ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พ ักในการเดินทาง 

ไปราชการ พ.ศ. ๒๔๓๔
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พ ักในการเดินทาง 

ไปราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๓๔
(๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พ ักในการเดินทาง 

ไปราชการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๓๔
(๔) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พ ักในการเดินทาง 

ไปราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๓๖
(๔) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พ ักในการเดินทาง 

ไปราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๓๘
(๖) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พ ักในการเดินทาง 

ไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๓๙
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(๗) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พ ักในการเดินทาง 
ไปราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑

(๘) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พ ักในการเดินทาง 
ไปราชการ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒

(๙) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พ ักในการเดินทาง 
ไปราชการ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๔๔

(๑๐) ระเบ ียบกระทรวงการคล ังว ่าด ้วยการเด ิน ทางไปราชการโดยยาน พ าห น ะประจ ่าทาง
พ.ศ. ๒๕๓๓

(๑๑) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
(๑๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๒)

พ.ศ. ๒๕๔๐
(๑๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๓)

พ.ศ. ๒๕๔๗
(๑๔) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าเครื่องแต่งตัวช้าราชการที่เดินทางไปราชการต่าง 

ประเทศชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๒๖
(๑๕) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าเครื่องแต่งตัวช้าราชการที่เดินทางไปราชการต่าง 

ประเทศชั่วคราว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘
(๑๖) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด ้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่ของช้าราชการหรือ 

ลูกจ้างในกรณีคู่สมรสหรือบุตรเดินทางกลับประเทศไทยก่อน พ.ศ. ๒๕๒๖ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ค ่าเช ่าท ี่พ ัก” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักในโรงแรมหรือที่พักแรม 
“ยานพาหนะประจ่าทาง” หมายความว่า รถไฟ รถโดยสารประจ่าทางตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง 

ทางบกและเรือกลเดินประจ่าทางตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านนํ้าไทย และให้หมายความรวมถึงยาน 
พาหนะอื่นใดที่ให้บริการขนส่งแก่บุคคลทั่วไปเป็นประจ่าโดยมีเส้นทางอัตราค่าโดยสารและค่าระวางที่แน่นอน 

“พาหนะส่วนตัว” หมายความว่า รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ซ่ึงมิ'ใช่'ของทาง 
ราชการ ทั้งนี้ ไม,ว่าจะเป็นกรรมสิทธึ๋ของผู้เดินทางไปราชการหรือไม,ก็ตาม

“พ.ข.ต.” หมายความว่า เงินเพิ่มพิเศษสำหรับช้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ 
ตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับช้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจ่าอยู่ในต่างประเทศ

ข้อ ๕ การอนุมัติระยะเวลาเดินทางไปราชการให้ผ้มีอำนาจอนุมัติตามระเบียบสำนักนายกรัชมนตรี
1  ‘ ช  จ  ฬ ั

ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ อนุมัติระยะเวลาเดินทางล่วงหน้า 
หรือระยะเวลาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการได้ตามความจ่าเป็นและเหมาะสม

กรณ ีผ ู้เด ินทางไปราชการได้ร ับอน ุม ัต ิให ้ลาก ิจหรือลาพ ักผ ่อนตามระเบ ียบว่าด ้วยการน ั้นแล ้ว 
ให้ขออนุมัติระยะเวลาดังกล่าวจากผู้มีอำนาจตามวรรคหนึ่งด้วย
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การอนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวให้อนุมัติระยะเวลาออกเดินทาง 
ล่วงหน้าก่อนเริ่มปฏิบัติราชการ และอนุมัติระยะเวลาเดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการภายในกำหนด 
เวลาตามบัญชีหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๖ ในกรณีที่ส่วนราชการใดไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวง
การคลัง

ข้อ ๗ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษากๅรตามระเบียบนี้

หมวดท่ี ๑
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

ข้อ ๘ ให้ผู้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามบัญชีท้ายระเบียบดังต่อไปนี้ 
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้เบิกตามบัญชีหมายเลข ๒ 
(๒) ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกตามบัญชีหมายเลข ๓
(๓) ค่าชนย้ายสิ่งชองส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำ ให้เบิกตามบัญชีหมายเลข ๔ 
การเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้หัวหน้าส่วนราชการ 

เจ้าของงบประมาณ ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักสูงกว่าอัตราที่กำหนดเพิ่มขึ้นอีกไม,เกินร้อย 
ละยี่สิบห้า

ผู้ดำรงตำแหน่งตามบัญชีหมายเลข ๕ ท ้ายระเบ ียบนี้ ให ้เบ ิกค่าเช ่าท ี่พ ักเท ่าท ี่จ ่ายจริงตามความ 
จำเป็น เหมาะสมและประหยัด

ข้อ ๙ การเดินทางไปราชการให้ใช้ยานพาหนะประจำทาง และให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง 
โดยประหยัด ไม'เกินสิทธิที่ผู้เดินทางจะพึงได้รับตามประเภทชองพาหนะที่ใช้เดินทาง

การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง ให ้เบ ิกค ่าพาหนะเด ินทางได้เท ่าท ี่จ ่ายจริงไม,เกินอัตรา 
ที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกำหนด เว้นแต่กรณีจำเป็นที่ผู้เดินทางถูกเรียกเก็บเงินค่าพาหนะ 
เก ินกว่าอ ัตราท ี่คณะกรรมการ.ควบคุมการชนส่งทางบกกลางกำหนด ก ็ให ้เบ ิกค ่าพาหนะเด ินทางได ้เท ่าท ี่ 
จ่ายจริง

การเดินทางโดยรถไฟ ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริงสำหรับการเดินทางโดยรถด่วนหรือ 
รถด่วนพิเศษ ช้ันท่ี ๑ นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.)ให้เบิกได้เฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งระดับ๖ ขึ้นไปหรือตำแหน่ง 
ที่เทียบเท่า หรือช้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ข้ึนไป หรือช้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ข้ึนไป 
หรือช้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโทขึ้นไป หรือช้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจโท 
ข้ึนไป

'๒  ๕ ๑



ข้อ ๑๐  การเดินทางไปราชการโดยพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด ระหว่างสถานที่อยู่ ท่ีพัก หรือสถาน 
ที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจำทางหรือสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใข้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติ 
ราชการ ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างไต้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม,เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ ๑ ๑  การใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ ให้เบิกเงินซดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมา 
จ่ายให้แก่ผู้เดินทางไปราชการ ซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแล้วแต่กรณีในอัตราต่อ ๑ คัน ตามอัตราที่กระทรวง 
การคลังกำหนด โดยให้คำนวณระยะทางเพื่อเบิกเงินซดเชยตามเส้นทางของกรมทางหลวงในทางสั้นและตรง 
ซึ่งสามารถเดินทางไต้โดยสะดวกและปลอดภัย

ในกรณีที่ไม'มีเส้นทางชองกรมทางหลวง ใหใช้ระยะทางตามเส้นทางของหน่วยงานอื่นที่ตัดผ่าน เซ่น 
เส้นทางของเทศบาล เป็นต้น และในกรณีท่ีไม,มีเส้นทางกรมทางหลวงและของหน่วยงานอื่นให้ผู้เดินทางเป็นผู้รับ 
รองระยะทางในการเดินทาง

หมวดท่ี ๒
การเดินทางไปราชการต่างประเทศ

ข้อ ๑๒ ให ้ผ ู้เด ินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเบ ิกค ่าใช ้จ ่ายได้ตามบ ัญชีท ้ายระเบ ียบน ี้
ตังต่อไปนี้

(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง หรือค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าภาษีและค่าบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือ 
ร้านค้าเรียกเก็บ ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ดและค่าทำความสะอาดเสื้อผ้า ให้เบิกตามบัญชีหมายเลข ๖ 

(๒) ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม'เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๗ 
ผู้ดำรงตำแหน่งตามบัญชีหมายเลข ๕ ท ้ายระเบ ียบน ี้ ให ้เบ ิกค่าเช ่าท ี่พ ักเท ่าท ี่จ ่ายจริงตามความ 

จำเป็น เหมาะสมโดยประหยัด
ข้อ ๑๓ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวซึ่งจะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับคู่สมรส 

ตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
และค่าพาหนะเดินทางของคู'สมรสไต้ในอัตราเดียวภับผู้เดินทาง

ค่าเช่าที่พ ักของผู้เดินทางและคู'สมรสให้เบิกไต้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคู,ไม,เกินคนละ 
ร้อยละเจ็ดสิบของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวที่ผู้เดินทางมีสิทธิจะพึงไต้รับ

ในกรณีที่ผู้เดินทางมีตำแหน่งตามที่กำหนดในบัญชีหมายเลข ๕ให้งดเบิกค่าเช่าที่พักของคู่สมรสของ 
บุคคลตังกล่าว

ข้อ ๑๔ .ให้ผู้เดินทางไปราขการต่างประเทศชั่วคราวเบิกค่ารับรองในการเดินทางไปราชการตาม 
หลักเกณฑ์ ตังต่อไปนี้

(๑) ผู้เดินทางซึ่งดำรงตำแหน่งตังต่อไปนี้ให้เบิกเงินค่ารับรองได้เท่าที่จ่ายจริง

๒๔๒



(ก) ประธานองคมนตรี หรือองคมนตรี 
(ข) นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี 
(ค) ประธาน หรือรองประธานของสภาซึ่งเป็นองค์กรนิติบัญญัติ 
(ง) ประธาน ศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา หรือประธานศาลอุทธรณ์ 

(๒) ผู้เดินทางนอกจากที่กล่าวใน (๑)ให้เบิกค่ารับรองได้เท่าที่จ่ายจริง ทั้งในกรณีเดินทางไปราชการ 
เป็นคณะหรือเดินทางไปราชการคนเดียว ไม่เกินอัตรา ดังต่อไปนี้

(ก) กรณีเดินทางไม'เกิน ๑๕: วัน ไม่เกิน ๖๗,๐๐๐ บาท 
(ข) กรณีเดินทางเกิน ๑๕: วัน ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(๓) การเดินทางไปราชการที่จะเบิกค่ารับรองตาม (๒)ได้ต้องเป็นการเดินทางกรณีใดกรณีหนึ่ง ดัง
ต่อไปนี้

(ก) เป็นผู้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศในฐานะผู้แทนรัฐบาล ผู้แทนรัฐสภา หรือ 
ผู้แทนส่วนราชการ แต่ไม'รวมถึงการประชุมหรือการสัมมนาทางวิชาการ

(ข) เป็นผู้เดินทางไปเจรจาธุรกิจ เจรจากู้เงินหรือขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศในฐานะ
ผู้แทนรัฐบาลไทย

(ค) เป็นผู้เดินทางไปปรึกษาหารือหรือเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
ของรัฐบาลไทยกับหน่วยงานต่างประเทศ

(ง) เป็นผู้เดินทางไปเยือนต่างประเทศในฐานะทูตสันถวไมตรีหรือในฐานะแขกของรัฐบาล
ต่างประเทศ

(จ) เป็นผู้เดินทางไปร่วมในงานรัฐพิธีตามคำเชิญของรัฐบาลต่างประเทศ 
(ฉ) เป็นผู้เดินทางไปจัดงานแสดงสินค้าไทย หรือส่งเสริมสินค้าไทยในต่างประเทศหรือส่งเสริม 

การลงทุนของต่างประเทศในประเทศไทย หรือส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ 
(ซ) เป็นผู้เดินทางไปเผยแพร่ศิลปะหรือวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 

ข้อ ๑๕: ให้ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเบิกค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการ 
เดินทางไปราชการตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนดไต้เท่าที่จ่ายจริง

ข้อ ๑๖ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวโดยไต้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ หรือ 
จากหน่วยงานใดๆ น้อยกว่าสิทธิที่พึงไต้รับตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้เบิกค่าใช้ 
จ่ายสมทบไต้ ดังต่อไปนี้

(๑) ค่าโดยสารเครื่องบิน กรณีผู้ไห้ความช่วยเหลือไม'ออกค่าโดยสารเครื่องบินให้เบิกค่าโดยสาร 
เครื่องบินไป - กลับ ไต้ตามสิทธิของผู้เดินทาง กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินไป - กลับแล้วให้งด 
เบิกเงินสมทบค่าโดยสารเครื่องบิน แม้ความช่วยเหลือนั้น ช้ัน'ท่ีน่ัง'จะต่ําก'ว่าสิทธิท่ีพึง'ได้'รับ และกรณีได้รับความ 
ช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียว ให้เบิกค่าโดยสารเครื่องบินอีกหนึ่งเที่ยวในชั้นเดียวกับที่ได้รับความ 
ช่วยเหลือ แต่ต้องไม'สูงกว่าสิทธิที่พึงไต้รับ

๒๙๓



(๒) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง กรณีท่ีไม,ได้รับความช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้ 
ตามสิทธิของผู้เดินทาง กรณีที่ได้รับความช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง หรือผู้ให้ความช่วยเหลือจัดเลี้ยงอาหาร 
ให้ ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางสมทบไดิในกรณี.ดังต่อไปนี้

(ก) ถ้าได้รับความช่วยเหลือตํ่ากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกสมทบเฉพาะส่วนที่ขาดซึ่งเมื่อรวม 
กับค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จะต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ

(ข) ถ้าผู้ไห้ความช่วยเหลือจัดเลี้ยงอาหารทุกมื้อ ให้งดเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ในกรณีที่จัด 
เลี้ยงอาหาร ๒ ม้ือ ให้เบิกได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย และกรณีจัดเลี้ยงอาหาร ๑ ม้ือ 
ให้เบิกได้ไม่เกิน ๒ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย

(๓) ค่าเช่าที่พัก กรณีผู้ให้ความช่วยเหลือไม'ออกค่าเช่าที่พักให้ ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิของ 
ผู้เดินทาง กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าเช่าที่พักตํ่ากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกสมทบเฉพาะส่วนที่ขาดตามจำนวน 
ที่ได้จ่ายจริง ซึ่งเมื่อรวมกับค่าเช่าที่พักที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วจะต้องไม,เกินสิทธิที่พึงได้รับ และกรณีที่ผู้ให้ 
ความช่วยเหลือจัดที่พักให้ ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก

(๔) ค่าเครื่องแต่งตัว กรณีไม,ได้รับความช่วยเหลือค่าเครื่องแต่งตัว ให้เบิกค่าเครื่องแต่งตัวได้ตาม 
สิทธิของผู้เดินทาง กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าเครื่องแต่งตัวตํ่ากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกค่าเครื่องแต่งตัวสมทบ 
เฉพาะส่วนที่ขาด ซึ่งเมื่อรวมกับค่าเครื่องแต่งตัวที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จะต้องไม'เกินสิทธิที่พึงได้รับ

(๔) ค่ารับรอง ให้ผู้เดินทางมีสิทธิได้รับเงินค่ารับรองตาม ข้อ ๑๔
(๖)' ค่าพาหนะเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานียาน 

พาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเปีนเนื่องในการเดินทางไปราขการ กรณีที่มิได้รับความช่วยเหลือให้เบิกได้ตามสิทธิ 
กรณีได้รับความช่วยเหลือตํ่ากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกสมทบเฉพาะส่วนที่ขาดตามจำนวนที่ได้จ่ายจริง รวมแล้ว 
ต้องไม'เกินกว่าสิทธิที่พึงได้รับ

การเดินทางเพื่อดูงาน ให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบตามวรรคหนึ่งได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ข้อ ๑๗ ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณพิจารณาให้ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศ 
ชั่วคราวเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด หรือจะเบิกตามสิทธิของตน 
ก็ได้ในกรณี ดังต่อไปบี้ - '

(๑) การตามเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์หรือการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับหัวหน้าคณะที่ดำรง 
ตำแหน่งตามบัญชีหมายเลข ๔ ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง

(๒) การเดินทางไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับหัวหน้าคณะผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๙ ข้ึนไป หรือเทียบเท่า 
ทั้งบี้ ต้องไม'เกินสิทธิของหัวหน้าคณะนั้น

(๓) การเดินทางไปประชุมระหว่างประเทศ การเจรจาธุรกิจ หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่น ซึ่งหน่วย 
งานที่เชิญหรือประเทศเจ้าภาพกำหนดให้ผู้เดินทางพักแรมในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ไห้ หรือสำรองที่พักให้ซึ่งมิใช่ 
กรณีที่ส่วนราชการหรือผู้เดินทางร้องขอหรือกระทำการใดๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เชิญหรือประเทศเจ้าภาพกำหนด 
ที่พัก หรือจัดเตรียมที่พักตามความต้องการของส่วนราชการหรือผู้เดินทาง

๒๔๔



(๔) การเดินทางไปประเทศที่มีสถานการณไม'ปลอดภัย ยากจน ทุรกันดาร หรืออยู่ในช่วงฤดูกาล 
ท่องเที่ยวหรือสถานที่พักแรมที่มีอัตราค่าเช่าตามสิทธิถูกสำรองหมด

ข้อ ๑๘ ผู้เด ินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่จะเบิกค่าเครื่องแต่งตัวสำหรับตนเอง และ 
คู'สมรสตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๘ ได้ ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นกรณีที่จำเป็นต้องใช้เครื่องแต่งตัวพิเศษ หรือกรณีจำเป็นอื่นโดยได้รับอนุมัติจากหัวหน้า 
ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ

(๒) เป็นการเดินทางไปราชการต่างประเทศซึ่งมิใช่ประเทศตามรายชื่อุที่กำหนดไวิในบัญชีหมายเลข 
๙ ท้ายระเบียบนี้ หรือที่กระทรวงการคลังจะกำหนดเพิ่มเดิม

(๓) ผู้ซึ่งเคยได้รับค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปราชการ หรือเคยได้รับค่าเครื่องแต่งตัวจากทาง 
ราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นใด หรือได้รับความช่วยเหลือจากหน่วย 
งานใดๆ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ มีสิทธิเบิกค่าเครื่องแต่งตัวได้ เมื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
ชั่วคราวครั้งใหม่มีระยะเวลาห่างจากการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวครั้งสุดท้ายเกินกว่าสองปี นับแต่ 
วันที่เดินทางออกจากประเทศ หรือมีระยะเวลาห่างจากการเดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศครั้งสุดท้าย 
เกินกว่าสองปีนับแต่วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย

กรณีที่ทางราชการสั่งงดการเดินทางโดยมิใช่ความผิดของผู้เดินทาง และผู้เด ินทางได้จ่ายเงินค่า 
เครื่องแต่งตัวไปแล้ว หรือมีช้อผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเครื่องแต่งตัวโดยสุจริต โดยมีหลักฐานก็ให้เบิกค่าเครื่องแต่งตัว 
ได้ และให้ถือว่าวันที่ได้รับค่าเครื่องแต่งตัวนั้นเป็นวันเดินทางออกจากประเทศไทย

ข้อ ๑๙ ใหัผู้เดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศ เบิกค่าเครื่องแต่งตัวตามบัญชีหมายเลข ๑๐ 
ท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๒๐ การเดินทางไปราชการชองลูกจ้างที่ส่วนราชการในต่างประเทศเป็นผู้จ้างให้หัวหน้าส่วน 
ราชการในต่างประเทศสังกัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้กำหนดอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักของ 
ลูกจ้าง ทั้งนี้ไม'เกินอัตราตํ่าสุดชองกลุ่มระดับตำแหน่งที่กำหนดตามบัญชีหมายเลข ๖ และบัญชีหมายเลข ๗ ท้าย 
ระเบียบนี้

กรณีที่ม ีความจำเป็นต้องสั่งให้ลูกจ้างที่ประจำสำนักงานในต่างประเทศมาปฏิบัติงานชั่วคราวใน 
ประเทศไทย เพราะไม'อาจหาเจ้าหน้าที่อื่นในประเทศที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวได้ การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่า 
เช่าที่พักในประเทศไทยให้เบิกจ่ายเช่นเดียวกับกรณีลูกจ้างของส่วนราชการในประเทศไทยซึ่งเดินทางไปราชการิ 
ชั่วคราวในราชอาณาจักร

ข้อ ๒๑ ให้ช้าราชการหรือลูกจ้างที่มีตำแหน่งหน้าที่ประจำในต่างประเทศ เบิกค่าใช้จ่ายในการ 
ย้ายถิ่นที่อยู่ สำหรับคู'สมรสหรือบุตรที,เดินทางกลับประเทศไทยก่อนผู้เดินทางในลักษณะเหมาจ่ายตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้

(๑) ต้องเป็นช้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดให้คู'สมรสหรือบุตร 
เดินทางกลับประเทศไทยก่อนผู้เดินทาง สำหรับส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวงให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจ 
เช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ

๒๔๔



(๒) ในกรณีที่คู'สมรสหรือบุตรเดินทางกลับภายหลังจากไดใปอยู'ในต่างประเทศเป็นเวลาเกินกว่า 
หน่ึงปีข้ึน'ไป ให้เบิกสำหรับคู'สมรสในอัตราร้อยละสามสิบ และสำหรับบุตรต่อคนในอัตราร้อยละห้าของอัตรา 
พ.ข.ต. ในขณะที่ได้รับอนุมัติให้คู'สมรสหรือบุตรเดินทางกลับก่อน

- (๓) ในกรณีที่คู'สมรสหรือบุตรเดินทางกลับภายหลังจากได้ไปอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลาเกินกว่า
สอง1ปีข้ึน'ไป ให้เบิกสำหรับคู่สมรสในอัตราร้อยละหกสิบ และสำหรับบุตรต่อคนในอัตราร้อยละสิบของอัตรา พ.ข.ต. 
ในขณะที่ได้รับอนุมัติให้คู่สมรสหรือบุตรเดินทางกลับก่อน

(๔) ในกรณีที่คู'สมรสหรือบุตรเดินทางกลับภายหลังจากไดิไปอยู'ในต่างประเทศเป็นเวลาเกินว่าสาม 
ปีข้ึนไป ให้เบิกสำหรับคู่สมรสในอัตราร้อยละเก้าสิบ และสำหรับบุตรต่อคนในอัตราร้อยละสิบห้าของอัตรา พ.ข.ต. 
ในขณะที่ได้รับอนุมัติให้คู'สมรสหรือบุตรเดินทางกลับก่อน

(๔) การนับเวลาที่ได้ไปอยู่ต่างประเทศตาม (๒) - (๔)ให้ถือจำนวนเดือนที่ได้รับ พ.ข.ต. เพิ่มสำหรับ 
ดู'สมรสและบุตรเป็นเกณฑ์คำนวณ ดังต่อไปนี้

(ก) ในเดือนหนึ่งถ้ามีสิทธิได้รับ พ.ข.ต. เกินกว่าสิบห้าวันให้นับเป็นหนึ่งเดือน 
(ข) ให้นับเวลาที่ได้รับ พ.ข.ต. สิบสองเดือนเป็นหนึ่งปี 

การเบิกค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่ตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีที่คู'สมรสหรือบุตร 
เดินทางกลับประเทศไทยภายหลังจากได้ไปอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลาไม'เกินหนึ่งปี

หมวด ๓
การเบิกจ่ายเงิน

ข้อ ๒๒ แบบรายงานการเด ินทางเพ ื่อขอเบิกค่าใช ้จ ่ายในการเด ินทางไปราชการ และเอกสาร 
ประกอบที่ใซในการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ข้อ ๒๓ การเบ ิกค ่าเช ่าท ี่พ ักเท ่าท ี่จ ่ายจริง ผู้เดินทางไปราชการจะใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้ง 
รายการของโรงแรม หรือที่พักแรมที่มีช้อความแสดงว่าได้รับชำระเงินค่าเช่าที่พักเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่รับ 
เงินของโรงแรมหรือที่พักแรมลงลายมือซื่อ วัน เดือน ปี และจำนวนเงินที่ได้รับเพื่อเป็นหลักฐานในการขอเบิกค่า 
เช่าที่พักก็ได้

การเบิกค่าเช ่าที่พ ักในต่างประเทศ ผู้เด ินทางจะใช้ใบแจ้งรายการค่าเช่าที่พ ักที่บ ันทึกด้วยเครื่อง 
อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงว่าได้รับชำระเงินจากผู้เดินทางแล้ว เป็นหลักฐานในการขอเบิกค่าเช่าที่พักโดยไม'ต้องมี 
ลายมือซ่ือเจ้าหน้าท่ีรับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมก็ได้ แต่ฑ้ังน้ีผู้เดินทางจะต้องลงลายมือซ่ือรับรองว่าผู้เดินทาง 
ได้ชำระค่าเช่าที่พักตามจำนวนที่เรืยกเก็บนั้น

- ข้อ ๒๔ การเบิกค่าเช่าที่พักในอัตราห้องพักคู่ที่ผู้เดินทางไปราชการใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดิน 
ทางอยู่ต่างสังกัดกัน แต่ต้องใช้[บเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งรายการของโรงแรม หรือที่พักแรมชุดเดียวกัน ให้ผู้เดิน

๒๔๖



ทางฝ่ายหนึ่งใช้ต้นฉบับ อีกฝ่ายหนึ่งใช้สำเนาภาพถ่ายที่ผู้นั้นรับรองสำเนาถูกต้อง โดยให้มีบันทึกแนบท้ายระบุว่า 
รายการใดที่ฝ ่ายหนึ่งฝ ่ายใดจะเป ็นผู้เบ ิกฝ ่ายเด ียว และรายการใดทั้งคู'จะเป็นผู้เบ ิกฝ่ายละเป็นจำนวนเท่าใด 
ทั้งต้นฉบับและฉบับสำเนาภาพถ่ายและลงลายมือซื่อของผู้เดินทางทั้งคู่ในแต่ละฉบับ

ข้อ ๒๕ การเบิกค่าเช่าที่พ ักกรณีที่เจ้าภาพผู้จัดประชุมเป็นผู้เรียกเก็บค่าเข่าที่พักจากผู้เดินทางไป 
ราชการโดยตรง ให้ผู้เดินทางใซใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งรายการที่เจ้าภาพผู้จัดประชุมไต้เรียกเก็บค่าเช่าที่พักเป็น 
หลักฐานเพื่อขอเบิกค่าเช่าที่พักก็ไต้

ข้อ ๒๖ การเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่ายซึ่งมีได้กำหนดไวในระเปียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามที่ 
กระทรวงการคลังกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ฉลองภพ สุลังกรีกาญจน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๙๑ ง ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๐

๒๕๗



บัญชีหมายเลข ๑
ระยะเวลาอนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

ประเทศที่เดินทางไปราชการ ก่อนเริ่มปฏิบัติราชการ หลังเสร็จสินการปฏิบัติราชการ

(ก) ประเทศในทวีปเอเชีย ไม่เกิน ๒๔ ช่ัวโมง ไม่เกิน ๒๔ ช่ัวโมง

(ข) ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ประเทศในทวีปยุโรป
หรือประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ

ไม่เกิน ๔๘ ช่ัวโมง ไม'เกิน ๔๘ ช่ัวโมง

(ค) ประเทศในทวีปอเมริกาใต้หรือ ไม่เกิน ๗๒ ช่ัวโมง ไม'เกิน ๗๒ ช่ัวโมง
ประเทศในทวีปแอฟริกา

๒๙๘



บัญชีหมายเลข ๒
อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางในราชอาณาจักร 

ในลักษณะเหมาจ่าย

บาท :ว ัน

ข้าราชการ ประเภท ก. ประเภท
ช.

ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๑ ถึงระดับ ๒ หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าหรือพลทหารถึงจ่า 
สิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก หรือพลตำรวจถึงจ่าสิบตำรวจ

(9)̂ 30 (5)0̂ 9

ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๓ ถึงระดับ ๘ หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าหรือข้าราชการ 
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษาหรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือ 
ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ลงมา หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศ จ่าสิบ ' 
เอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก อัตราเงินเดือนจ่าสิบเอกพิเศษ พันเอกพิเศษ 
พันจ่าอากาศพิเศษถึงพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกหรือข้าราชการตำรวจ 
ซึ่งมืยศนายดาบตำรวจถึงพันตำรวจเอก

๒๑0 ๑๒๖

ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๙ ข้ึนไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าหรือข้าราชการตุลาการซึ่ง 
รับเงินเดือนชั้น๓ ชั้นตํ่า ขึ้นไปหรือข้าราชการอัยการซึ่งรัชเงินเดือนชั้น ๔ ข้ึนไป 
หรือข้าราชการทหารซึ่งมืยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพัน 
เอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจ ซ่ึง 
มืยศพันตำรวจเอกอัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกํพิเศษขึ้นไป -

๒๔๐ ๑๔๔

ประเภท ก. ได้แก่
(๑) การเดินทางไปราชการนอกจังหวัดพื้นที่ที่ตั้งสำนักงาน ซึ่งปฏิบัติราชการปกติ 
(๒) การเดินทางไปราชการจากอำเภอหนึ่งไปปฏิบัติราชการในอำเภอเมืองในจังหวัดเดียวกัน 

ประเภท ข. ได้แก่
(๑) การเดินทางไปราชการในท้องที่อื่นนอกจากที่กำหนดในประเภท ก.
(๒) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติ

๒๕'๙



บัญชีหมายเลข ๓ 
อัตราค่าเข่าที่พักในราชอาณาจักร

ฉ/ขาราซการ บาท ะ วัน

ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา หรือตำแหน่งที่เท ียบเท่า หรือช้าราชการ 
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษาหรือดะโต๊ะยุติธรรม 
หรือช้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ลงมา หรือช้าราชการทหารซึ่งมี 
ยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกลงมา หรือช้าราชการตำรวจ ซึ่งมียศพัน 
ตำรวจเอกลงมา

เหมาจ่าย ไม่เกิน ๑,๐๐๐

ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๙ หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าหรือช้าราชการตุลาการ ซ่ึง 
รับเงินเดือนชั้น ๓ ชั้นตํ่า หรือช้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ หรือ 
ช้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพัน 
เอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ หรือช้าราชการตำรวจซึ่งมียศ 
พันตำรวจเอก อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษ

เหมาจ่าย ไม'เกิน ๑,๖๐๐

ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๑๐ ข้ึนไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือช้าราชการ 
ตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ช้ันสูง ข้ึนไป หรือช้าราชการอัยการ ซึ่งรับเงิน

เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน ๒,๕๐๐

เดือนชั้น ๕ ข้ึนไป หรือช้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี 
ข้ึนไป หรือช้าราชการตำรวจซึ่งมียศพลตำรวจตรีขึ้นไป กรณีเดินทางไปราชการ 
เป็นหมู่คณะ หากผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวช้างต้นเป็นหัวหน้าคณะและมีความ 
จำเป็นต้องใช้สถานที่เดียวกันกับที่พักเพื่อเป็นที่ประสานงานของคณะหรือกับ 
บุคคลอื่น ให้เบิกค่าเช่าที่พักเพิ่มขึ้นสำหรับห้องพักอีกหนึ่งห้อง หรือจะเบิกค่า 
เช่าห้องชุดแทนก็ไต้

กรณีเพิ่มอีกหนึ่งห้อง 
เบิกเพิ่มไต้เท่าที่จ่ายจริง 
ไม่เกิน ๒,๕๐๐ 
กรณีเช่าห้องชุดเบิกไต้เท่าที่ 
จ่ายจริงไม่เกิน ๕,๐๐๐

หมายเหตุ กรณีผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา และผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๙ หัวหน้าส่วนราชการสามารถกำหนด 
หลักเกณฑ์อัตราค่าเช่าที่พักเหมาจ่ายตํ่ากว่าที่กำหนดได้ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกา 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒(ะ๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม

๒ ๖ ๐



บัญชีหมายเลข ๔
อัตราค่าขนย้ายสิงของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักร

ระยะทาง (กม.) อัตรา (บาท)

0̂2)@ ๒,๐๐๐
(^๑ “ 6)00 ๒,๕๐๐
๑06) " ๑(8^0 ๓,๐๐๐
๑๕๑ - ๒๐๐ ๔,๐๐๐
๒๐๑ - ๒๕๐ ๔,๕๐๐
๒๕๑ - ๓๐๐ ๕,๐๐๐
๓๐๑ - ๓๕๐ ๖,๐๐๐
๓๕๑ - ๔๐๐ ๖,๕๐๐
๕๐๑ - ๕๕๐ ๗,๐๐๐
๔๕๑- - ๕๐๐ ๘,๐๐๐
๕๐๑ - ๕๕๐ ๘,๕๐๐
๕๕๑ - ๖๐๐ ๙,๐๐๐
๖๐๑ - ๖๕๐ ๙,๕๐๐
๖๕๑ - ๗๐๐ ๑๐,๐๐๐
๗๐๑ - ๗๕๐ ๑6),000
๗๕๑ - ๘๐๐ 6)61,(1^00
(^0๑ “ (ง่ี(3̂ 0 ๑๒,๐๐๐
๘๕๑ - ๙๐๐ ๑ ๓ ,000
๙๐๑ - ๙๕๐ ๑๓,๕๐๐
๙๕๑ - ๑๐๐๐ 6)(^,000
๑ 0 0 ๑  “ ๑0(8^0 ๑(8^,000
6)0^6) “ 6)6)00 ๑๕,๕๐๐
6)6)06) “ ๑๑(8^0 ๑๖,๐๐๐
๑๑(เ̂ ® ” ๑!อ0 0 ๑๗,๐๐๐
๑๒๐๑ - ๑๒๕๐ ๑๗,๕๐๐
๑๒๕๑ - ๑๓๐๐ 6)^9,(8^00
๑๓0๑ ” ๑๓(8^0 ๑๙,๐๐๐
๑คา(^๑ ” 6)6^00 ๑๙,๕๐๐
6)6^06) - ๑(3^0 ๒๐,๐๐๐
๑(8^๑ “ ๑(8^00 ๒๐,๕๐๐

สำหรับระยะทางที่เกิน ๑๕๐๐ กิโลเมตรขึ้นไปให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดที่ 
จะพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายไต้ตามความจำเป็นเหมาะสม

๒๖๑



บัญชีหมายเลข ๕
ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นและเหมาะสม

ตำแหน่ง
๑. องคมนตรั ๒๔.
๒. รัฐบุรุษ ๒๕.
๓. นายกรัฐมนตรี ๒๖.
๔. รองนายกรัฐมนตรี ๒๗.
๕. รัฐมนตรี ๒๘.
๖. ประธานศาลฎีกา ๒๙.
๗. รองประธานศาลฎีกา ๓๐.
๘. ประธานศาลอุทธรณ์ ๓๑.
๙. ประธานศาลปกครองสูงสุด ๓๒.
๑๐. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ๓๓.
๑๑. ประธานวุฒิสภา ๓๔.
๑๒. ประธานสภาผู้แทนราษฎร ๓๕.
๑๓. เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๓๖.
๑๕. เลขาธิการวุฒิสภา ๓๗.
๑๕. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ๓๘.
๑๖. ปลัดกระทรวง ๓๙.
๑๗. ปลัดทบวง ๔๐.
๑๘. รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙. สมุหราชองครักษ์ ๔๑.
๒๐. จเรทหารทั่วไป ๔๒.
๒๑. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ๔๓.
๒๒. รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ๔๔.
๒๓. เสนาธิการทหาร ๔๕.

ผู้บัญชาการทหารบก
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
อัยการสูงสุด
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เลขาธิการสำนักพระราฃวัง
ราชเลขาธิการ
นายกราชบัณฑิตยสถาน
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เลขาธิการสภาการศึกษา 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๒ ๖ ! 0



บัญชีหมายเลข ๖
อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราซการต่างประเทศฃั่วคราวและค่าใช้จ่ายอื่น

(๑) กรณีเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย

ข้าราชการ อัตรา
(บาท ะ วัน)

ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือช้าราชการตุลาการ ๒,๑๐๐
ซึ่งรับเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรมหรือช้าราชการ
อัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ลงมา หรือช้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอกลงมา หรือช้าราชการตำรวจ ซึ่งมียศพันตำรวจเอกลงมา

.ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๙ ข้ึนไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือช้าราชการตุลาการ ซ่ึง ๓,๑๐๐
รับเงินเดือนชั้น ๓ ชั้นตํ่า ข้ึนไป หรือช้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ข้ึนไป
หรือช้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพัน
เอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษขึ้นไป หรือช้าราชการตำรวจซึ่งมี
ยศพันตำรวจเอก อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษขึ้นไป

(๒) กรณีมิได้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย ให้เบิกค่าใช้จ่าย ดังนี้
(๒.๑) ค่าอาหาร - ค่าเครื่องดื่ม ค ่าภาษ ี - ค่าบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือร้านค้า เรียกเก็บให้เบิก 

เท่าที่จ่ายจริงไม,เกินวันละ ๔,๕๐๐ บาท
(๒.๒) ค่าทำความสะอาดเสื้อผ้า สำหรับระยะเวลาที่เกิน ๗ วันให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินวันละ ๕๐๐ บาท 
(๒.๓) ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายไม,เกินวันละ ๕๐๐ บาท 
ค่าใช้จ่ายตาม (๒.๑) - (๒.๒) ให้คิดคำนวณเบิกจ่ายในแต่ละวัน จำนวนเงินส่วนที่เหลือจ่ายในวันใดจะนำ 

มาสมทบเบิกในวันลัดไปไม่ได้

๒๖๓



บัญชีหมายเลข ๗
ค่าเข่าที่พักในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

บ า ท : ว ั น: คน

ข้าราชการ ประ๓ ท ก. ประ๓ ท ข. ประ๓ ท ค.

ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา หรือตำแหน่งที่เทียบ 
เท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลง 
มา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษาหรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือ 
ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ลงมา หรือ 
ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวา 
อากาศเอกลงมา หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพัน

ไม่เกน ๗,๔00 ไม่เกิน ๔ ,000 ไม่เกน ๓ ,๑00

ตำรวจเอกลงมา

ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๙ ข้ึนไป หรือตำแหน่งที่เทียบ 
เท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ 
ชั้นตํ่า หรือข้าราชการอัยการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ 
ข้ึนไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวา 
เอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ 
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษขึ้นไป หรือ 
ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก อัตราเงิน 
เดือนพันตำรวจเอกพิเศษขึ้นไป

ไม'เกน ๑ 0 ,0 0 0 ไม'เกิน ๗ ,000 ไม่เกิน ๔,๔00

หมายเหตุ ประเทศที่มีสีทธิเบิกค่าเช่าที่พักเพิ่มขึ้นจากไ]ระเภท ก. คึก1โม่(■ กิ'นร้คผละส่ีสิบ ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง 
๑. ญี่ปุน
๒. สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
๓. สหพันธรัฐรัสเชีย 
๔. สมาพันธรัฐสวิส 
๔. สาธารณรัฐอิตาลี

๒๖๔



ประเทศที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักเพิ่มขึ้นจากใ]ระเภท ก. อีกไม่เกินร้อยละยี่สิบห้า ได้แก่ ปรุะ!,ทศ
รัฐ เมือง

๑. ราชอาณาจักรเบลเย ี่ยม.
๒. ราชอาณาจักรสเปน 
๓. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ไ;
๔. สหรัฐอเมริกา
๔. สหราซอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ 
๖. สาธารณรัฐโปรตุเกส 
๗. สาธารณรัฐสิงคโปร์

ประเภท ก. ได้แก่ 1เระเทศ รัฐ เมือง
๑. แคนาดา
๒. เครือรัฐออสเตรเลีย
๓. ไต้หวัน
๔. เติร์กเมนิสถาน
๔. นิวซีแลนด์
๖. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
๗. ปาบิวนิวกีนี
๘. มาเลเซีย
๙. ราชรัฐโมนาโก
๑๐. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
๑๑. ราชรัฐอันดอร์รา
๑๒. ราชอาณาจักรกัมพูซา
๑๓. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
๑๔. ราชอาณาจักรนอร์เวย์
๑๔. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
๑๖. ราชอาณาจักรโมร็อกโก
๑๗. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
๑๘. ราชอาณาจักรสวีเดน
๑๙. รัฐสุลต่านโอมาน
๒๐. โรมาเนีย
๒๑. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

๒๖๙



๒๒. สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย
๒๓. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์
๒๔. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
๒๔. สาธารณรัฐโครเอเชีย
๒๖. สาธารณรัฐชิลี
๒๗. สาธารณรัฐเซ็ก
๒๘. สาธารณรัฐตุรกี
๒๙. สาธารณรัฐบัลแกเรีย
๓๐. สาธารณรัฐประซาซนจีน
๓๑. สาธารณรัฐประซาธิปไตยประซาซนแอลจีเรีย
๓๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
๓๓. สาธารณรัฐเปรู
๓๔. สาธารณรัฐโปแลนด์
๓๔. สาธารณรัฐฟินแลนด์
๓๖. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๓๗. สาธารณรัฐมอริเชียส
๓๘. สาธารณรัฐมอลตา
๓๙. สาธารณรัฐโมซัมบิก
๔๐. สาธารณรัฐเยเมน
๔๑. สาธารณรัฐลิทัวเนีย
๔๒. สาธารณรัฐสโลวัก
๔๓. สาธารณรัฐออสเตรีย
๔๔. สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
๔๖. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๔๗. สาธารณรัฐอินเดีย
๔๘. สาธารณรัฐเอสโตเนีย
๔๙. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
๔๐. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
๔๑. สาธารณรัฐไอร์แลนด์
๔๒. สาธารณรัฐฮังการี
๔๓. สาธารณรัฐเฮลเสนิก (กรีซ)
๔๔. ฮ่องกง

๒๖๖



ประเภท ข. ได้แก่ ใ)ระเทศ รัฐ ฌืคง 
๑. 'เครือรัฐบาฮามาส 
๒. จอร์เจีย 
๓ . จาเมกา
๔. เนการาบรูไนดารุสซาลาม
๔. มาซิโดเนีย
๖. ยูเครน
๗. รัฐกาตาร์
๘. รัฐคูเวต
๙. รัฐบาห์เรน
๑๐. รัฐอิสราเอล
๑๑. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
๑๒. ราชอาณาจักรตองกา
๑๓. ราชอาณาจักรเนปาล
๑๔. ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน
๑๔. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรืย
๑๖. สหภาพพม่า
๑๗. สหรัฐเม็กซิโก
๑๘. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
๑๙. สาธารณรัฐกานา
๒๐. สาธารณรัฐแกมเปีย
๒๑. สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (ไอเวอร่ีโคส)
๒๒. สาธารณรัฐคอสตาริกา
๒๓. สาธารณรัฐคีร์กิซ
๒๔. สาธารณรัฐเคนยา
๒๔. สาธารณรัฐแคเมอรูน
๒๖. สาธารณรัฐคาซัคสถาน
๒๗. สาธารณรัฐจิบูตี
๒๘. สาธารณรัฐซาด
๒๙. สาธารณรัฐซิมบับเว
๓๐. สาธารณรัฐเซเนกัล
๓๑. สาธารณรัฐแซมเปีย
๓๒.สาธารณรัฐเชียร์ราลีโอน

๒๖๗



๓๓. สาธารณรัฐไซปรัส
๓๔. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
๓๔. สาธารณรัฐตูนิเชีย
๓๖. สาธารณรัฐฑาจิกิสถาน
๓๗. สาธารณรัฐไนเจอร์
๓๘. สาธารณรัฐบุรุนดี
๓๙. สาธารณรัฐเบนิ'น
๔๐. สาธารณรัฐเบสารุส
๔๑. สาธารณรัฐประซาซนบังกลาเทศ
๔๒. สาธารณรัฐปานามา
๔๓. สาธารณรัฐมอลโดวา
๔๔. สาธารณรัฐมาลี
๔๔. สาธารณรัฐยูกันดา
๔๖. สาธารณรัฐสัตเวีย
๔๗. สาธารณรัฐสังคมนิยมประซาธิปไตยศรีสังกา
๔๘. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๔๙. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
๔๐. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย
๔๑. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
๔๒. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
๔๓. สาธารณรัฐอิรัก
๔๔. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
๔๔. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
๔๖. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
๔๗. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
๔๘. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง

ประเภท ค. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมืองอื่นๆ นอกจากที่กำหนดในประเภท ก. และประเภท ข

๒๖๘



บัญชีหมายเลข ๘
ค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

ข้าราชการ อัตรา (บาท ะ คน)

ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ ลงมา หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือผู้ช่วยผู้ 
พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ หรือ 
ข้าราชการทหาร ซึ่งมียศพันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรีลงมาหรือข้าราชการ 
ตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจตรีลงมา

เหมาจ่าย ๗,๕:๐๐

ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๖ ข้ึนไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าหรือข้าราชการ 
ตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ข้ึนไป หรือข้าราชการอัยการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ 
ข้ึนไป หรือข้าราชการทหาร ซ่ึงมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโทขึ้นไป หรือ 
ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจโทขึ้นไป

เหมาจ่าย ๙,๐๐๐

๒๖๙



บ ัญ ช ีห ม า ย เล ข  ๙

ป ร ะ เท ศ ท ี่ผ ู้เด ิน ท า ง ไ ป ร า ช ก า ร ต ่า ง ป ร ะ เท ศ ช ั่ว ค ร า ว ไ ม ่ส า ม า ร ถ เบ ิก ค ่า เค ร ื่อ ง แ ต ่ง ต ัว ไ ด ้

๑. สหภาพพม่า ๘.
๒. เนการาบรูไนดารุซาลาม ๙.
๓. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๑๐.
(9̂. ราชอาณาจักรกัมพูซา ๑®.
๕. ■ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประซาซนลาว ๑๒.
๖. มาเลเซีย ๑๓.
๗. 1 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ๑๙.

สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
สาธารณรัฐหมู1เกาะฟิจิ 
ปาป้วนิวกีนี 
รัฐเอกราชซามัว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต

๒ ๗ ๐



บ ัญ ช ีห ม า ย เล ข  ๑ ๐

ค า เค ร ื่อ ง แ ต ่ง ต ัว ส ำ ห ร ับ ผ ู้เด ิน ท า ง ไ ป ร า ช ก า ร ป ร ะ จ ำ ใ น ต ่า ง ป ร ะ เท ศ

ลำดับที่ ตำแหน่ง ประ๓ ท ก. ประ๓ ท ข.

๑. เจ้าหน้าที่การทูตระดับ ๔ ลงมา ๔๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
ภริยาหรือสามี ๒๔,๐๐๐ (9)^9,000
บุตรคนละ (5)(2!,000 ๙,๐๐๐

๒. เจ้าหน้าที่การทูตระดับ ๖ ถึงระดับ ๔๔,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐
๙
ภริยาหรือสามี ๓ 0 ,0 0 0 ๒๐,๐๐๐
บุตรคนละ ๑๔,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๓. เจ้าหน้าที่การทูตระดับ ๑๐ ๖๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐
ภริยาหรือสามี ๔๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
บุตรคนละ (9)6^000 ๑(5^000

หมายเหตจุํ
๑. ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศอื่นๆ นอกจากที่กำหนดในประเภท ข.
๒. ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณ่รัฐประชาธิปไตยประซาซนล 

ราซอาณาจักรกัมพูซา สหภาพพม่า มาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรฐ
1ว

อินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และเนการาบรูไนดารุซาลาม 
๓. เจ้าหน้าที่การทูตระดับ ๕ ข้ึนไป ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องแต่งตัวราตรีสโมสร (ผเาแ6 ปอ) หรือเครื่อง 

แต่งตัวมอร์นิ่งโค้ต เพราะมีหน้าที่ต้องเข้างานพิธีต่างๆ และตามประเพณีของประเทศนั้น จำต้องแต่งตัวแบบ 
เซ่นว่านั้นให้ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด-ส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวงให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเซ่นเดียว 

-ก ับปล ัดกระทรวงเป ็นผ ู้ไซ ้ด ุลพ ิน ิจพ ิจารณ าอน ุม ัต ิ'ให ้เบ ิกค ่าเคร ื่องแต ่งต ัวต ังกล ่าว อย ่างละ ๑ ชด 
เพิ่มขึ้นอีกไต้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินชุดละ ๑ (ะ,0 ๐ 0  บาท I

๒ ๗ ๑



ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยที่เป็นการสมควรแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ 
เหมาะสมและสอดคล้องกับประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของช้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วย 
ระเบียบช้าราชการพลเรือน และพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕:๐๒ 
ประกอบกับมาตรา ๑๒ ตรี มาตรา ๑๕: มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๓ มาตรา ๔๙ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๗ และมาตรา 
๖๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๔๒๖ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม กระทรวง 
การคลังโดยความเห็นชอบชองคณะรัฐมนตรี จึงกำหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ร ียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่ข้อ 
๔ และข้อ ๔ แห่งระเบียบนี้ บัญชีหมายเลข ๒ และบัญชีหมายเลข ๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๙ แห่งระเบียบนี้ 
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่มาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๔๔๓ มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับศพช้าราชการและลูกจ้าง 
ประจำของทางราชการซึ่งถึงแก,ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๔๐๙

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๔/ ๑ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน 
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐

ป‘ข ้อ๕/ ๑ กรณีผู้เดินทางไปราชการถึงแก'ความตายระหว่างไปราชการโดยเหตุแห่งความตาย มิได้ 
เกิดจากการประทุษร้ายด้วยเหตุส่วนตัวหรือการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนให้บุคคลในครอบครัวของผู้ถึงแก่ 
ความตายหรือผู้จัดการศพมีสิทธิเบิกค่าพาหนะในการเดินทางเพื่อไปปลงศพหรือค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่ 
เกี่ยวกับการส่งศพกลับภายในวงเงินและเงื่อนไข ดังนี้

๒ ๗ ๒



(๑) กรณีเดินทางเพื่อไปปลงศพ ให้บุคคลในครอบครัวเบิกค่าพาหนะไดิไม่เกินสามคน และให้เชก 
ได้เฉพาะค่าพาหนะไปกลับเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราตามเส้นทางจากท้องที่ที่ผ ู้ถึงแก่ความตายรัชราชการไบยง 
ท้องที่ที่ถึงแก'ความตายตามสิทธิของผู้ถึงแก่ความตาย เว้นแต่บุคคลในครอบครัวของผู้ถึงแก,ความตายมีสิทธิได้^บ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสูงกว่าสิทธิของผู้ถึงแก,ความตาย ให้เบิกค่าพาหนะไปกลับตามสิทธิชองผู้นั้น 
แต่ถ้าผู้ถึงแก่ความตายไม่มีบุคคลในครอบครัว หรือมีแต'บุคคลในครอบครัวมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้จัดโาร 
ศพ ให้ผู้จัดการศพเบิกค่าพาหนะได้เพียงคนเดียว

(๒) กรณีการส่งศพกลับให้เบิกค่าพาหนะในการส่งศพกลับได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราค่าพาหน?: 
ในเส้นทางจากท้องที่ที่ถึงแก่ความตายไปยังท้องที่ที่ผู้ถึงแก'ความตายรับราชการ และให้เบิกค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
ที่เกี่ยวกับการส่งศพกลับได้เท่าที่จ่ายจริง ”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๘ แห่งระเปียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน 
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกตามบัญชีหมายเลข ๓ โดยจะเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะจ่ายจริง หรือใน 
ลักษณะเหมาจ่ายก็ได้ แต่ถ้าเป็นการเดินทางไปราชการเป็นหมู'คณะต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเดียวกัน 
ทั้งคณะ”

ข้อ ๖  ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ ๙ แห่งระเปียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้ 
จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“การเดินทางโดยรถไฟ ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ ่ายจริง สำหรับการเดินทางโดยรถด่วน 
หรือรถด่วนพิเศษ ชั้นท่ี ๑ นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) ให้เบิกได้เฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับ 
ชำนาญงาน ข้ึนไป ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ข้ึนไป ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตำแหน่ง 
ประเภทบริหาร หรือตำแหน่งระดับ ๖ ข้ึนไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือช้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 
๑ ข้ึนไป หรือช้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ข้ึนไป หรือช้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวา 
อากาศโท ข้ึนไป หรือช้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจโท ขึ้นไป”

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความใน (๒) ชองข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) การเดินทางไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับหัวหน้าคณะผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะ 
พิเศษ ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ข้ึนไป ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งประเภท 
บริหาร หรือตำแหน่งระดับ ๙ ข้ึนไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือช้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ชั้นตํ่า 
ข้ึนไป หรือช้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ข้ึนไป หรือช้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวา 
อากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ข้ึนไป หรือช้าราชการตำรวจซึ่งมี 
ยศพันตำรวจเอก อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษ ข้ึนไป ทั่งนี้ ต้องไม'เกินสิทธิชองหัวหน้าคณะนั้น”

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๑๘ แห่งระเปียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๓) ผู้ซึ่งเคยได้รับค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปราชการต่างประเทศตามระเบียบนี้มาแล้ว หรือ 
เคยได้รับค่าเครื่องแต่งตัวจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นชองรัฐตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นใด

๒ ๗ ต



ไม'ว่าจะเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ หรือเคยได้รับความช่วยเหลือคาเครื่องแต่งตัวจากหน่วย 
งานใดๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีสิทธิเบิกค่าเครื่องแต่งตัวได้ เมื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
ชั่วคราวครั้งใหม่มีระยะห่างจากการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวคเงสุดท้ายที่ได้รับค่าเครื่องแต่งตัว 
เกินกว่าสองปีนับแต่วันที่เดินทางออกจากประเทศ หรือเมื่อการเดินทิางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวครั้งใหม่มี 
ระยะเวลาเกินกว่าสองปีนับแต่วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยสำหรับผู้ที่รับราชการประจำในต่างประเทศ”

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในบัญซืหมายเลข ๒ บัญชีหมายเลข ๓ บัญชีหมายเลข ๖ บัญชีหมายเลข ๗ 
บัญชีหมายเลข ๘ และบัญชีหมายเลข ๑๐ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความตามบัญชีหมายเลข ๒ บัญชีหมายเลข ๓ บัญชีหมายเลข ๖ บัญชีหมายเลข 
๗ บัญชีหมายเลข ๘ และบัญชีหมายเลข ๑๐ ท้ายระเบียบนี้แทน

ประกาศ ณ วันที ่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

กรณ์ จาติกวณิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม. ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๔๒ ง ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔

๒๗๔



• บ ัญชีหมายเลข๒
อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

ในลักษณะเหมาจ่าย

ข้าราชการ อัตรา
(บาท ะ วัน ะ คน)

ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมา ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
ชำนาญการพิเศษ ลงมา ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น หรือตำแหน่งระดับ 
๘ ลงมา หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา 
หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือ.ข้าราชการอัยการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น 
๓ ลงมา หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลงมา หรือ 

- ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก ลงมา

๒๔๐

ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
เชี่ยวชาญ ข้ึนไป ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งประเภทบริหารหรือ 
ตำแหน่งระดับ ๙ ข้ึนไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการ ซ่ึงรับเงิน 
เดือนชั้น ๓ ชั้นตํ่า ข้ึนไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ข้ึนไป หรือ 
ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอก 
พิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ข้ึนไป หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศ 
พันตำรวจเอก อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษ ข้ึนไป

๒๗๐

๒๗๕'



(๑) กรณีเลือกเบิกในลักษณะจ่ายจริง ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม,เกินอัตรา ดังนี้

บ ญ ซ ห ม า ย เล ข  ๓

อ ัต ร า ค ่า เช ่า ท ี่พ ัก ใ น ก า ร เด ิน ท า ง ไ ป ร า ช ก า ร ใ น ร า ช อ า ณ า จ ัก ร

ข้าราชการ ห้องพักคนเดียว 
(บาท ะ วัน ะ คน)

ห้องพักคู่ 
(บาท ะ วัน ะ คน)

ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมา ตำแหน่ง 
ประเภทวิชาการระด ับชำนาญการพ ิเศษ ลงมา ตำแหน่ง 
ประเภทอำนวยการระดับต้นหรือตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา หรือ 
ตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือน 
ช้ัน ๒ ลงมา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษาหรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือ 
ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ลงมา หรือข้าราชการ 
ทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลงมา หรือ 
ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก ลงมา ให้เบิกค่าเช่าที่พัก 
ได้เท่าที่จ่ายจริงไม'เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว

ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะให้พักรวมกัน 
สองคนขึ้นไปต่อหนึ่งห้องโดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง 
ไม'เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคู1 เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสม จะ 
พักรวมกันหรือมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ ให้เบิก 
ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว

๑,๕00 ๘๕0

ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตำแหน่ง 
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ 
ระดับสูง ตำแหน่งประเภทบริหารระดับด้น หรือตำแหน่งระดับ 
๙ หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการ ซ่ึงรับเงิน 
เดือนช้ัน ๓ ชั้นตํ่า หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ 
หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก 
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอก 
พิเศษ หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก อัตราเงิน 
เดือนพันตำรวจเอกพิเศษ จะเบิกในอัตราค่าเช่าห้องพักคน 
เดียวหรือห้องพักคู'ก็ได้

๒,๒00 ๑,๒00

๒๗๖



ข้าราชการ ห้องพักคนเดียว 
(บาท ะ วัน ะ คน)

ห้องพักคู ่
(บาท ะ วัน ะ คน)

ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่ง 
ประเภทบริหารระดับสูง หรือตำแหน่งระดับ ๑๐ ข้ึนไป หรือ 
ตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 
๓ ช้ันสูงข้ึนไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๕: ข้ึน 
ไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี 

- ข้ึนไป หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพลตำรวจตรี ข้ึนไป จะเบิก 
ในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้

ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ และผู้ดำรง 
ตำแหน่งดังกล่าวข้างด้นเป็นหัวหน้าคณะ และมีความจำเป็นต้อง 
ใช้สถานที่เดียวกันกับที่พักเพื่อเป็นที่ประสานงานชองคณะหรือ 
บุคคลอื่น ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มขึ้น สำหรับห้องพักอีกห้อง 
หน่ึงในอัตราคาเช่าห้องพักคนเดียวหรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทน 
ในอัตราไม่เกินสองเท่าชองอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวก็ได้

๒,๕๐๐ ๑,๕๐๐

(๒) กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกไดไม,เกินอัตรา ดังนี้

ข้าราชการ อัตรา
(บาท ะ วัน ะ คน)

ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ 
ชำนาญการพิเศษลงมา ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นหรือตำแหน่งระดับ 

. ๘ ลงมา หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลง 
มา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน 
ช้ัน ๓ ลงมา หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลง 
มา หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก ลงมา

๘๐๐

ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตำแหน่งประเภทวิชาการะดับ 
เชี่ยวชาญ ข้ึนไป ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งประเภทบริหาร 
หรือตำแหน่งระดับ ๙ ข้ึน หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการ ซ่ึง 
รับเงินเดือนชั้น ๓ ชั้นตํ่า ข้ึนไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ข้ึนไป 
หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพัน 
เอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ข้ึนไป หรือข้าราชการตำรวจซึ่ง 
มียศพันตำรวจเอก อัตราเงินเดือนพันตำ-รัวจเอกพิเศษ ข้ึนไป

๑,๒๐๐

'๒๗๗



บัญชีหมายเลข ๖
อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและค่าใช้จ่ายอื่น

(๑) กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกไดไม่เกินอัตรา ดังนี้

3/ข้าราชการ อัตรา
(บาท ะ วัน ะ คน)

ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมา ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
ชำนาญการพิเศษ ลงมา ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น หรือตำแหน่งระดับ 
๘ ลงมา หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือช้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลง 
มา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือช้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน 
ช้ัน ๓ ลงมา หรือช้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลงมา 
หรือช้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก ลงมา

๒,๑๐๐

ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ 
เชี่ยวชาญ ข้ึนไป ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งประเภทบริหาร 
หรือตำแหน่งระดับ ๙ ข้ึนไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือช้าราชการตุลาการซึ่ง 
รับเงินเดือนชั้น ๓ ชั้นตํ่า ข้ึนไป หรือช้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ข้ึนไป 
หรือช้าราชการทหาร ซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพัน 
เอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ข้ึนไป หรือช้าราชการตำรวจ ซ่ึง 
มียศพันตำรวจเอก อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษ ข้ึนไป

๓,๑๐๐ -

(๒) กรณีมิไค้เลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้
(๒.๑) ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มรวมทั้งค่าภาษี และค่าบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือร้าน 

ค้า เรียกเก็บจากผู้เดินทางไปราชการ ทั้งนี้ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม,เกินวันละ ๔,๕๐๐ บาทต่อคน
(๒.๒) ค่าทำความสะอาดเสื้อผ้า สำหรับระยะเวลาที่เกิน ๗ วัน ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินวัน 

ละ ๕๐๐ บาทต่อคน
(๒.๓) ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินวันละ ๕๐๐ บาทต่อคน 
ค่าใช้จ่ายตาม (๒.๑) - (๒.๒) ให้คิดคำนวณเบิกจ่ายในแต่ละวัน จำนวนเงินส่วนที่เหลือจ่ายใน 

วันใด จะนำมาสมทบเบิกในวันถัดไปไม,ได้

๒๗๘



บ ัญ ช ีห ม า ย เล ข  ๗

ค ่า เข ่า ท ี่พ ัก ใ น ก า ร เด ิน ท า ง ไ ป ร า ช ก า ร ต ่า ง ป ร ะ เท ศ ช ั่ว ค ร า ว

(๑) อัตราค่าเช่าที่พัก

ข้าราชการ อัตราสำหรับประเทศ รัฐ เมือง (บาท : วัน : คน)

ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท
ก. ข. ค,. ง. จ.

ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมา ตำแหน่ง ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน เพ่ิมข้ึน เพิ่มข้ึน.
ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา ตำแหน่ง ๗,๕00 ๕ ,000 ๓,๑00 จาก จาก
ประเภทอำนวยการระดับต้น หรือตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ประเภท ประเภท
หรือตำแหน่งที่เท่ยบเท่า หรือ'ชำราชการตุลาการ'ซึ่งรับเงิน ก. ก.
เดือนช้ัน ๒ ลงมา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรม อีกไม่เกิน อีกไม'
หรือข้าราชการอัยการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ลงมา หรือ ร้อยละ เกิน
ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ๔0 ร้อยละ
ลงมา หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก ลงมา ๒๔

ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตำแหน่ง ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน เพิ่มขึ้น เพ่ิมข้ึน
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ข้ึนไป ตำแหน่งประเภท ๑ 0 ,0 0 0 ๗ ,000 ๔,๕00 จาก จาก
อำนวยการระดับสูง ตำแหน่งประเภทบริหาร หรือตำแหน่ง ประเภท ประเภท
ระดับ ๙ ข้ึนไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการ ก. ก.
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ชั้นตํ่า ข้ึนไป หรือข้าราชการ อีกไม่เกิน อีกไม่
อัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น๔ ข้ึนไป หรือข้าราชการทหารซึ่ง ร้อยละ เกิน
มียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพัน ๔0 ร้อยละ
เอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศพิเศษ ข้ึนไป หรือ ๒๔
ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก อัตราเงินเดือนพัน
ตำรวจเอกพิเศษ ข้ึนไป

'๒๗๙



(๒) ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้ 
๑. แคนาดา 
๒. เครือรัฐออสเตรเลีย 
๓. ไต้หวัน 
๔. เติร์กเมนิสถาน 
๔. นิวซีแลนด์
๖. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 
๗. ปาปีวนิวกีนี 
๘. มาเลเซีย 
๙. ราชรัฐโมนาโก 
๑๐. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก 
๑๑. ราชรัฐอันดอร์รา 
๑๒. ราชอาณาจักรกัมพูซา 
๑๓. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก 
๑๔. ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 
๑๔. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 
๑๖. ราชอาณาจักรโมร็อกโก 
๑๗. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ 
๑๘. ราชอาณาจักรสวีเดน 
๑๙. รัฐสุลต่านโอมาน 
๒๐. โรมาเปีย
๒๑. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 
๒๒. สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย 
๒๓. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ 
๒๔. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
๒๔. สาธารณรัฐโครเอเชีย
๒๖. สาธารณรัฐชิลี
๒๗. สาธารณรัฐเซ็ก
๒๘. สาธารณรัฐตุรกี
๒๙. สาธารณรัฐบัลแกเรืย
๓๐. สาธารณรัฐประซาซนจีน
๓๑. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประซาซนแอลจีเรีย
๓๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
๓๓. สาธารณรัฐเปรู

๒๘๐



๓๔. สาธารณรัฐโปแลนด์ 
๓๔. สาธารณรัฐฟินแลนด์ 
๓๖. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
๓๗. สาธารณรัฐมอริเซียส 
๓๘. สาธารณรัฐมอลตา 
๓๙. สาธารณรัฐโมซัมบิก 
๔๐. สาธารณรัฐเยเมน 
๔๑. สาธารณรัฐลิทัวเนีย 
๔๒. สาธารณรัฐสโลวัก 
๔๓. สาธารณรัฐสโลวีเนีย 
๔๔. สาธารณรัฐออสเตรีย 
๔๔. สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน 
๔๖. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
๔๗. สาธารณรัฐอินเดีย 
๔๘. สาธารณรัฐเอสโตเนีย 
๔๙. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 
๔๐. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ 
๔๑. สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 
๔๒. สาธารณรัฐฮังการี 
๔๓. สาธารณรัฐเอลเสนิก (กรีซ)
๔๔. ฮ่องกง

(๓) ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้ 
๑. เครือรัฐบาอามาส 
๒. จอร์เจีย 
๓. จาเมกา
๔. เนการาบรูไนดารุสซาลาม 
๔. มา1ซิ'โดเนีย 
๖. ยูเครน 
๗. รัฐกาตาร์ 
๘. รัฐคูเวต
๙. รัฐบาห์เรบ 
๑๐. รัฐอิสราเอล
๑๑. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเปีย

ใอ๘ ©



๑๒. ราชอาณาจักรตองกา
๑๓. ราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน
๑๔. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
๑๔. สหภาพพม่า
๑๖. สหรัฐเม็กซิโก
๑๗. สหสาธารณรัฐแทน1ซาเนีย
๑๘. สาธารณรัฐกานา
๑๙. สาธารณรัฐแกมเปีย
๒๐. สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (ไอเวอรี่โคส)
๒๑. สาธารณรัฐคอสตาริกา
๒๒. สาธารณรัฐคีร์กิ'ซ
๒๓. สาธารณรัฐเคนยา
๒๔. สาธารณรัฐแคเมอรูน
๒๔. สาธารณรัฐคาซัคสถาน
๒๖. สาธารณรัฐจิบูตี
๒๗. สาธารณรัฐซาด
๒๘. สาธารณรัฐ'ชิมบ''ขเว
๒๙. สาธารณรัฐเซเนกัล
๓๐. สาธารณรัฐแซมเปีย
๓๑. สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
๓๒. สาธารณรัฐไซปรัส
๓๓. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
๓๔. สาธารณรัฐตูนีเซีย
๓๔. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
๓๖. สาธารณรัฐเนปาล
๓๗. สาธารณรัฐไนเจอร์
๓๘. สาธารณรัฐบุรุนดี
๓๙. สาธารณรัฐเบนิน
๔๐. สาธารณรัฐเบสารุส
๔๑. สาธารณรัฐประซาซนบังกลาเทศ
๔๒. สาธารณรัฐปานามา
๔๓. สาธารณรัฐมอลโดวา
๔๔. สาธารณรัฐมาลี
๔๔. สาธารณรัฐยูกันดา

๒๘๒



๔๖. สาธารณรัฐสัตเวีย
๔๗. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีสังกา
๔๘. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๔๙. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
๔๐. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย
๔๑. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
๔๒. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
๔๓. สาธารณรัฐอิรัก
๔๔. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
๔๔. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
๔๖. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
๔๗. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
๔๘. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง

(๔) ประเภท ค. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมืองอื่นๆ นอกจากที่กำหนดในประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท 
และประเภท จ.

(๔) ประเภท ง. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้ 
๑. ญี่ป่น
๒. สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
๓. สหพันธรัฐรัสเชีย 
๔. สมาพันธรัฐสวิส 
๔. สาธารณรัฐอิตาลี

(๖) ประเภท จ. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้ 
๑. ราชอาณาอักรเบลเยี่ยม '
๒. ราชอาณาจักรสเปน 
๓. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
๔. สหรัฐอเมริกา
๔. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ 
๖. สาธารณรัฐโปรตุเกส 
๗. สาธารณรัฐสิงคโปร์

ใ อ ๘ ฅ



บ ญ ซ ห ม า ย เล ข  ๘

ค ่า เค ร ื่อ ง แ ต ่ง ต ัว ส ำ ห ร ับ ผ ู้เด ิน ท า ง ไ ป ร า ช ก า ร ต ่า ง ป ร ะ เท ศ ช ั่ว ค ร า ว

(๑) อัตราค่าเครื่องแต่งตัวสำหรับข้าราชการ ในลักษณะเหมาจ่าย

ข้าราชการ อัตรา
(บาท ะ คน)

ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติ 
การ หรือตำแหน่งระดับ ๕ ลงมา หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือ 
ดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศ 
พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี ลงมา หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจตรี ลงมา

๗,๕0๐

ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน ข้ึนไป ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
ชำนาญการ ข้ึนไป ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตำแหน่งประเภทบริหาร หรือตำแหน่ง 
ระดับ ๖ ข้ึนไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ 
ข้ึนไป หรือข้าราชการอัยการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ข้ึนไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศ 
พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ข้ึนไป หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจโท ข้ึนไป

๙ ,๐ 00

(๒) อัตราค่าเครื่องแต่งตัวสำหรับคู,สมรส ให้เบิกไดในอัตราเดียวกับข้าราชการตาม (๑)



บ ัญ ช ีห ม า ย เล ข  ๑ ๐

ค ่า เค ร ื่อ ง แ ต ่ง ต ัว ส ำ ห ร ับ ผ ู้เด ิน ท า ง ไ ป ร า ช ก า ร ป ร ะ จ ำ ใ น ต ่า ง ป ร ะ เท ศ

(๑) อัตราค่าเครื่องแต่งตัวสำหรับผู้เดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศ ในลักษณะเหมาจ่าย

อัตราสำหรับประเทศ
(บาท ะ คน)

ประเภท ก. ประเภท ข.

๔๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

๒๔,๐๐๐ (9 )6 3 ,๐๐๐
๑๔,๐๐๐ ๙,๐๐๐

๔๔,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐

๓ ๐,0๐0 ๒๐,๐๐๐
(9)(เ̂ ๐๐๐ ๑๐ ,๐ ๐ ๐

ผ้เดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศ

ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ หรือตำแหน่งระดับ ๔ ลงมา หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า 
หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการ ซ่ึง 
รับเงินเดือนชั้น ๑ หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันตรี นาวาตรี นาวา 
อากาศตรี ลงมา หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจตรี ลงมา

คู่สมรส 
บตร

ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน ข้ึนไป ตำแหน่งประเภท 
วิชาการระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ 
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น หรือ 
ตำแหน่งระดับ ๖ ถึงระดับ ๙ หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการ 
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ถึงช้ัน ๓ ชั้นตํ่า หรือข้าราชการอัยการซึ่ง 
รับเงินเดือนชั้น ๒ ถึงช้ัน ๔ หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวา 
โท นาวาอากาศโท ถึงยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงิน 
เดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ หรือนาวาอากาศเอกพิเศษ หรือ 
ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจโท ถึงพันตำรวจเอก อัตราเงินเดือน 
พันตำรวจเอกพิเศษ

คู่สมรส 
บุตร

๒๘๙



ผู้เดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศ
อัตราสำหรับประเทศ 

(บาท ะ คน)

ประเภท ก. ประเภท ข.

ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งประเภท 
บริหารระดับสูง หรือตำแหน่งระดับ ๑๐ ข้ึนไป หรือตำแหน่งที่เทียบ 
เท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ช้ันสูง ข้ึนไป หรือ 
ข้าราฃการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ข้ึนไป หรือข้าราชการทหาร 
ซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ข้ึนไป หรือข้าราชการตำรวจ 
ซึ่งมียศพลตำรวจตรีขึ้นไป

๖๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐

คู่สมรส ๔๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
บุตร (9)^9,000 (ฮิ)(เ̂ ,0 0 0

(๒) ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศอื่นๆ นอกจากที่กำหนดไวในประเภท ข.
(๓) ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศดังต่อไปนี้ 

๑. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประซาซนลาว 
๓. ราซอาณาจักรกัมพูซา 
๔. สหภาพพม่า 
๔. มาเลเซีย
๖. สาธารณรัฐสังคมนิยมประซาธิปไตยศรีสังกา 
๗. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
๘. สาธารณรัฐพิเลิปปินส์ 
๙. สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
๑๐. เนการาบรูไนดารุซาลาม

(๔) ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งตาม (๑) ยกเว้นคู,สมรส และบุตร ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้เครื่องแต่ง 
ตัวราตรีสโมสร (ผ เา11:6 ปอ) หรือเครื่องแต่งตัวมอร์นิ่งโค'ต เพราะมีหน้าที่ต้องเข้างานพิธีต่างๆ ตามประเพณีของ 
ประเทศนั้น ให้'ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดเป็นผู้[ข้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติ'ให้เ'บิกค่าเครื่องแต่งตัวดังกล่ๅวอย่างละ ๑ 
ชุด เพิ่มขึ้นอีกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม,เกินชุดละ ๑๔,๐๐๐ บาท สำหรับส่วนราซการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวงให้ 
ผู้'บังคับบัญชาที่มีอำนาจเซ่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้'พิจารณาอบุมัติ

๒๘๖



ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ,

ของข้าราชการ
และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๗

ตามที่รัฐมีนโยบายให้ปฏิรูประบบราชการทำให้เกิดผลกระทบกับการทำงานของผู้บริหารในระบบ 
ราชการทั้งในด้านความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการนำแนวทางการบริหารแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ 
ในการจัดทำข้อตกลงว่าด้วยการใช้ทรัพยากร ข้อตกลงว่าด้วยผลงานระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ้และระบบเงิน 
รางวัลประจำปีที่ทำให้มีการจัดอันดับผลการทำงานชองส่วนราชการ ระบบการสรรหาผู้บังคับบัญชาระบบเปิด 
ระบบผู้ว่าราชการจังหวัดตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา (ผู้ว่า (I[ปว) ซึ่งการเปลี่ยนแปลง 
ดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้บริหารชองราชการซึ่งเป็นกลุ่มที่มีผลกระทบสูงต่อประสิทธิภาพชองงานราชการ 
คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๗ เห็นชอบให้มีการปรับปรุงค่าตอบแทนชองบุคลากรภาครัฐ 
โดยกำหนดให้มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือนชองช้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อ 
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าว

ฉะน้ัน เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของช้าราชการและลูกจ้างประจำ 
เป็นไปโดยถูกต้อง อาศัยอำนาจตามข้อ ๔๓ แห่งระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๔๒๐ และที่แก้ไชเพิ่ม 
เติม ซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๐๒ และที่แก้โขเพิ่มเติม 
และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๔๔ กระทรวงการคลังจึงได้กำหนด 
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ 
จากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗”

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๔๔๗ เป็นต้นไป 
( ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไวิในระเบียบนี้ หรือซึ่งชัดหรือ 

แย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

๒๘๗



ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
๑ “ข ้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจแห่งชาติ ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย 
ระเบียบข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายอัยการประเภทข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 
ฝ่ายอัยการ และข้าราชการรัฐสภาสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา”

“ลูกจ้างประจำ” หมายความว่า ล ูกจ้างประจำรายเดือนตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้าง 
ของส่วนราชการ

ข้อ ๕๑ ให้ข้าราชการซึ่งได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำ 
ตำแหน่งได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ เว้นแต่ข้าราชการซึ่งได้รับเงิน 
ประจำตำแหน่งระดับ ๗ หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า

ให้ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาซึ่งไดรับเงินวิทยฐานะตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนเงิน 
วิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนใน 
อัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะที่ได้รับ เว้นแต่ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับเงินวิทยฐานะชำนาญ 
การ

ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีสิทธิได้รับทั้งเงินประจำตำแหน่ง ประเภทบริหารและ 
เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินประจำตำแหน่งประเภท 
บริหารหรือเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการที่สูงกว่าเพียงทางเดียว

ข้อ ๖ ๑ ให้ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ ๘ หรือ ๘ ว หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าซึ่งไมมัสิทธิได้ 
รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งได้รับเงินค่าตอบแทนเบีนรายเดือน 
ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท

ให้ข้าราชการทหารหรือข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีลักษณะเป็นงานสนับสบุนประเภท 
ปร่ะสานงาน กำกับ ดูแล ให้ดำปรึกษา และงานมอบหมายพิเศษ และเป็นตำแหน่งที่เทียบเท่ากับตำแหน่งชอง 
ข้าราชการพลเรือนระดับ ๙ ข้ึนไป ซ่ึงไม,มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน 
ประจำตำแหน่ง ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ ไม,รวมตำแหน่งสำรอง 
ราชการ

ข้าราชการประเภทอื่นนอกจากข้าราชการตามวรรคสองซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ ๙ หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
ซึ่งไมมัสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง แต่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
ซึ่งมีลักษณะงานเดียวกันกับข้าราชการตามวรรคสอง ถ้าองค์กรกลางบริหารงานบุคคลชองข้าราชการประเภทบั้น 
เห็นสมควรให้ตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ.๓,&0 ๐ บาท ก็ให้เสนอ 
คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ (กงซ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

โฮ(*3 ( ^



ข้อ ๗ ให้ข้าราชการระดับ ๑-๗ หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าและลูกจ้างประจำซึ่งได้รับเงินเดือนหรือ 
ค่าจ้างยังไม่ถึงขั้นสูงชองอันดับหรือตำแหน่ง เมื่อได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามหลักเกณฑ์การเลือนขั้นเงินเดือน 
ชองข้าราชการแต่ละประเภท หรือเลื่อนขั้นค่าจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้าง 
ประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕:๔๔ แล้วแต่กรณี และได้ปรับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้วให้ได้รับเงินค่าตอบแทน 
เพิ่มตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้

๗.๑ กรณีมีขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างเหลืออยู่ ๑ .(ะ ข้ัน จึงจะถึงขั้นสูงชองอันดับหรือตำแหน่ง ให้ได้ 
รับเงินค่าตอบแทนเพิ่มในอัตราร้อยละ ๒ ของอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่งที่ 
ปรับใหม่

๗.๒ กรณีมีขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างเหลืออยู่. ๑ ข้ัน จึงจะถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่งให้ได้รับเงิน 
ค่าตอบแทนเพิ่มในอัตราร้อยละ ๔ ของอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่งที่ปรับใหม่ 

๗.๓ กรณีมีขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างเหลืออยู่ ๐.๕ ข้ัน จึงจะถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง-ให้ได้ 
รับเงินค่าตอบแทนเพิ่มในอัตราร้อยละ ๖ ของอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่งที่ 
ปรับใหม่

๗.๔ กรณีได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่งให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเพิ่ม 
ในอัตราร้อยละ ๘ ของอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่งที่ปรับใหม่

ข้อ ๘ ให้ข้าราชการระดับ ๑-๗ หรือตำแหน่งทีเ่ทียบเท่าและลูกจ้างประจำซึ่งได้รับเงินเดือนหรือ 
ค่าจ้างถึงขั้นสูงชองอันดับหรือตำแหน่งและได้รับการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผูได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของ 
อันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๔๔ และได้ปรับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเพิ่มในอัตราร้อย 
ละ ๘ ชองอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่งที่ปรับใหม่

ข้อ ๙  กรณีข้าราชการและลูกจ้างประจำตามข้อ ๗ และข้อ ๘ พ้นจากตำแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือ 
ได้รับคำสั่งให้เลื่อนอันดับหรือตำแหน่ง ให้งดจ่ายเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินค่าตอบแทนตามข้อ ๗ และข้อ ๘ เป็นการจ่ายชั่วคราว หากมีการปรับโครงสร้าง 
เงินเดือนของข้าราชการและโครงสร้างค่าจ้างของลูกจ้างประจำ กระทรวงการคลังจะพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างเงินเดือนของข้าราชการ และโครงสร้าง 
ค่าจ้างของลูกจ้างประจำที่ปรับใหม่ต่อไป 

ข้อ ๑๑๑ ยกเลิก
ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้จ่ายเป็นรายเดือนตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ เป็นต้นไป 

และให้มีหลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบชองทางราชการไว้เพื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดืนตรวจสอบ
ข้อ ๑๓ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนซึ่งมิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการโดยอนุโลม

๒๘๙



ข้อ ©๔ ในกรณีมีปัญหาหรือไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้หารือหรือขอทำความตกลงกับ 
กระทรวงการคลังต่อไป

ข้อ ©๕ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗

(ลงขื่อ) วราเทพ รัตนากร
(นายวราเทพ รัตนากร)

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

แกไขเพิ่มเต ิมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินด่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ 
ข้าราขการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ 
ตอนพิเศษ ๙๗ ง วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐

๒๙๐



ระเปิยบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 

ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที, ๒)
พ.ศ. ๒ ๕ ๕ ๐

โดยที่เป็นการสมควรแก้!ขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอก 
เหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน 
ท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระ 
ราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงออกระเบียบ 
ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ 
จากเงินเดือนชองข้าราชการและลูกจ้างประจำชองส่วนราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “ข ้าราชการ” ตามความในข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว ่าด ้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำชองส่วนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ช้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการตำรวจแห่งชาติ ข้าราชการทห่ารตามกฎหมายว่าด้วย 
ระเบียบข้าราชการทหาร ช้าราชการฝ่ายอัยการประเภทข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 
ฝ่ายอัยการ และข้าราชการรัฐสภาสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ชองระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน 
นอกเหน ือจากเง ินเด ือนของข ้าราชการและล ูกจ ้างประจำของส ่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความ 
ต่อไปนี้แทน

๒ ๙ ๑



“ข้อ ๕ ให้ข้าราชการซึ่งได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำ 
ตำแหน่งได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ เว้นแต่ข้าราชการซึ่งได้รับเงิน 
ประจำตำแหน่งระดับ ๗ หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า

ให้ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับเงินวิทยฐานะตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงิน 
วิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนใน 
อัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะที่ได้รับ เว้นแต่ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับเงินวิทยฐานะชำนาญ 
การ

ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีสิทธิได้รับทั้งเงินประจำตำแหน่ง ประเภทบริหารและ 
เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินประจำตำแหน่งประเภท 
บริหารหรือเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการที่สูงกว่าเพียงทางเดียว”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน 
นอกเหนือเงินเดือนชองข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๖ ให้ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ ๘ หรือ ๘ ว หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าซึ่งไม,มีสิทธิได้รับ 
เงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนใน 
อัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท

ให้ข้าราชการทหารหรือข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีลักษณะเป็นงานสนับสนุนประเภท 
ประสานงาน กำกับ ดูแล ให้ตำปรึกษา และงานมอบหมายพิเศษ และเป็นตำแหน่งที่เทียบเท่ากับตำแหน่งของ 
ข้าราชการพลเรือนระดับ ๙ ข้ึนไป ซึ่งไม'มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน 
ประจำตำแหน่ง ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ ไม่รวมตำแหน่งสำรอง 
ราชการ

ข้าราชการประเภทอื่นนอกจากข้าราชการตามวรรคสองซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ ๙ หรือเทียบเท่าขึ้น 
ไป ซึ่งไม'มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งแต่ปฏิบัติงานใน 
ตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานเดียวกันกับข้าราชการตามวรรคสอง ถ้าองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการ 
ประเภทนั้นเห็นสมควรให้ตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ 
บาท ก็ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ (กงซ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อ ๑๑ ชองระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอก 
เหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำชองส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๗ ให้ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมสี ิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนตาม 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้าง 
ประจำชองส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบนี้ ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนดังกล่าวนับ 
แต่วันที่พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ มีผลใช้บังคับ หรือวันที่ตำรงตำแหน่งที่มีเงินวิทยฐานะตามพระราชบัญญัติดังกล่าว แล้วแต่กรณี

๒๙'๒



ข้อ ๘ ให้ข้าราชการทหารหรือข้าราชการตำรวจตามข้อ ๖ วรรคสอง ชองระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำชองส่วนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบนี้ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนนับแต่วันที่' ๑ เมษายน ๒๕๔๗ 

ข้อ ๙  ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ, ๒๕๕๐

(ลงซ่ือ) ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์
(นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๙๗ ง วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐

๒๙๓



ระเบียบกระทรวงการคลัง
เ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินและการส่งเงินสมทบกองทุนประกันลังคม

พ.ศ. ๒๕๓๔

เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ อาศัยอำนาจตามความในระเบียบ 
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ ข้อ ๓๕ กระทรวงการคลัง จึงกำหนดระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินและการส่งเงินสมทบ 
กองทุนประกันลังคม พ.ศ. ๒๕๓๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๔ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ล ูกจ ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ
“ กองทุนประกันลังคม” หมายความว่ากองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม

พ.ศ. ๒๕๓๓
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการผู้เบิกเงินค่าจ้างกับกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลัง 

จังหวัดหรือกับธนาคารที่นำฝากไว้แล้วแต่กรณี และให้หมายความรวมถึงส่วนราชการผู้เบิกแทนด้วย 
ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

หมวดท่ี ๑
การเบิกจ่ายเงินสมทบในส่วนของนายจ้าง

ข้อ ๕ ให้ส่วนราชการเบิกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันลังคม ดังนี้
(๑) กรณีลูกจ้างที่ได้รั๋บค่าจ้างจากเงินงบประมาณ ให้เบิกจากเงินงบประมาณ ตามหมวดรายจ่ายที่ 

สำนักงบประมาณกำหนด
(๒) กรณีลูกจ้างที่ใด้รับค่าจ้างจากเงินนอกงบประมาณให้เบิกจากเงินนอกงบประมาณตามประเภท 

ที่ใชในการจ้าง

๒๙๔



(๑) “ข้อ ๖  ให้ส่วนราชการวางฎีกาขอเบิกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามอัตราที่ได้กำหนดไว้ 
ในบัญชีอัตราเงินสมทบท้ายกฎกระทรวงของค่าจ้างก่อนหักภาษี พร้อมกับฎีกาขอเบิกค่าจ้างกับกรมบัญชีกลาง 
หรือสำนักงานคลัง แล้วแต่กรณี

ข้อ ๗ เมื่อส่วนราชการผู้เบิกได้รับอนุมัติฎีกาเบิกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแล้ว ให้เขียน 
เช็คสั่งจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีกองทุนประกันสังคม ตามวิธีการที่สำนักงานประกันสังคม กำหนดภายใน 
๓ วันทำการนับแต่ที่ได้รับอนุมัติ

สำหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างจากเงินนอกงบประมาณ ซึ่งได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลังให้ 
ฝากเงินกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ก็ให้เขียนเช็คสั่งจ่ายจากเงินนั้นสมทบเข้ากองทุบ 
ประกันสังคมภายใน ๓ วันทำการนับแต่วันเบิกจ่ายค่าจ้าง

หมวดท่ี ๒
การหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างสมทบเข้ากองทุน

(๑) “ข้อ ๘ ให้ส่วนราชการหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างตามอัตราที่ได้กำหนดไว้ในบัญชีอัตราเงินสมทบ 
ด้วยกฎกระทรวงของค่าจ้างก่อนหักภาษีส่งเข้ากองทุนประกันสังคมพร้อมกับส่วนที่จะต้องนำส่งในฐานะนายจ้าง 
ตามข้อ ๗

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔

(ลงซ่ือ) บรรหาร ศิลปอาชา 
(นายบรรหาร สิลปอาซา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๑กระทรวงการคลังเวียนให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๒/  
ว ๓๒ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๔๓๔
(๑) แก่ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๑ ประกาศ ณ วันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๔๔๑

๒๙๔



บ ัญ ช ีอ ัต ร า เง ิน ส ม ท บ  บ ัญ ช ี ก.

ผู้ออกเงินสมทบ อัตราเงินสมทบเป็นร้อยละของค่าจ้าง 
ของผู้ประกันตน

๑ .  เงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และ
คลอดบุตร

(๑) รัฐบาล ๑
(๒) นายจ้าง ๑
(๓) ผู้ประกันตน ๑

๒๙๖



บ ัญ ฃ ีอ ัต ร า เง ิน ส ม ท บ  บ ัญ ช ี ข.

ผู้ออกเงินสมทบ อัตราเงินสมทบเป็นร้อยละของค่าจ้าง 
ของผู้ประกันตน

๑. เงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร

(๑) รัฐบาล (9).(̂
(๒) นายจ้าง 6).(^
(๓) ผู้ประกันตน ๑ .๕

๒๙๗



ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเขาบ้านข้าราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๙

โดยที่ได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซี่งมีผลเป็นการ 
ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านช้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ และฉบับที่แกิไขเพิ่มเติม สมควรกำหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านช้าราชการขึ้นใหม่

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๗ วรรคสอง มาตรา ๘ มาตรา ๑๑ 
และมาตรา ๑๗ (๓) และ (๕) แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านช้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ กระทรวงการคลัง 
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา ''ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก 
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านช้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันลัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวกับค่าเช่าบ้านช้าราชการในส่วน 

ที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในกรณีที่ส่วนราชการไม,สามารถปฏิบัติตามทีก่ำหนดไว้ในข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๗ 

หรือมีความจำเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากข้อกำหนดดังกล่าว ให้ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรง 
ต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่ไม,สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง แล้ว 
แต่กรณี เป็นผู้วินิจฉัย ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความประหยัดและประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญแล้วแจ้งให้ปลัด 
กระทรวงการคลังทราบด้วย

นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการหารือหรือขอทำความตกลงกับกระทรวง
การคลัง

ข้อ ๕ บรรดาแบบพิมพ์ที่ใช้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
หรือตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดในกรณีที่ไม,ไต้กำหนดไว้ในระเบียบนี้

ข้อ ๖  ให้ช้าราชการผู้มีลิทธิไต้รับค่าเช่าบ้านยื่นคำขอรับค่าเช่าบ้านตามแบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 
๖๐๐๕) ท้ายระเบียบนี้ ณ สำนักงานที่ช้าราชการผู้นั้นปฏิบัติราชการ เว้นแต่ระเบียบนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

๒๙๘



ข้อ ๗ กๆรยื่นแบบ ๖๐๐๕ ให้ยื่นต่อผู้รับรองการมสีิทธิตามข้อ ๘ พร้อมด้วยสัญญาเช่าบ้าน สัญญา 
เช่าซื้อ หรือสัญญาเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีการยื่นหลักฐานที่เป็นสัญญาเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน ต้องแนบสัญญาซื้อขายบ้าน สัญญา 
ซื้อขายบ้านพร้อมที่ดิน หรือสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน แล้วแต่กรณี เป็นหลักฐานประกอบด้วย และหากวงเงินใน 

'สัญญาดังกล่าวตํ่ากว่าสัญญาเงินกู้ ข้าราขการผู้ใข้สิทธิต้องยื่นหลักฐานที่สถาบันการเงินรับรองว่า หากมีการกู้เงิน 
ตามวงเงินในสัญญาดังกล่าว จะต้องมีการผ่อนชำระรายเดือนเป็นจำนวนเท่าใด

27 ตุ 2/ V  \  V [ . ^  ๘. &/0/ 4=̂0* 274/ I ! 2/ ตุ 4/ 0/ตุข้ อ ๘ เหบุคคลดังต่อเปน เบนผู้รับรองการมสิิทธิเดรับค่าเช่าปานของข้าราชการ๒ สังกัดเนแบบ
๖๐๐๕

(๑) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง ให้เลขานุการรัฐมนตรี เลขานุการกรม หรือหัวหน้า 
ส่วนราชการตั้งแต่ระดับกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นผู้รับรอง

ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่ม ีสำน ักงานอยู่ในภูม ิภาคหรือแยกต่างหากจาก 
กระทรวง ทบวง กรม ให้หัวหน้าสำนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับ ๖ หรือเทียบเท่า เป็นผู้รับรอง

(๒) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หรือหัวหน้า 
ส่วนราชการประจำอำเภอ แล้วแต่กรณี เป็นผู้รับรอง

(๓) ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ผู้บังคับบัญชาที่มียศ 
ตั้งแต่พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี หรือพันตำรวจตรีขึ้นไป เป็นผู้รับรอง

ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอย่างน้อยหนึ่งระดับหรือหนึ่งชั้นยศ เป็นผู้รับรองการมีสิทธิของ 
บุคคลตาม (๑) (๒) และ (๓) ซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไวในวรรคสาม

ให้ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๘ ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ข้าราชการทหารที่มียศพันเอก 
นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือข้าราชการตำรวจที่มียศพันตำรวจเอกขึ้นไปเป็นผู้รับรองการมีสิทธิของตนเอง

ข้ อ ๙ เมื่อมีการรับรองสิทธิขอรับค่าเช่าบ้านแล้ว ให ผู้้ มีอำนาจอนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้านตามข้อ 
๑๐ แต่งตั้งข้าราชการจำนวนไม,น้อยกว่าสามคนเป็นคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีเช่าบ้านให้ตรวจสอบว่าได้เช่าบ้านและพักอาศัยอยู่จริง ระยะเวลาเริ่มต้นของการเช่าบ้าน 
และการเข้าพักอาศัย ตลอดจนความเหมาะสมของอัตราค่าเช่าบ้านเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพแห่งบ้าน

(๒) กรณีเช่าซื้อบ้านหรือกู้เงินเพื่อชำระราคาบ้าน ให้ตรวจสอบสัญญาเช่าซื้อบ้าน หรือสัญญาเงินกู้ 
เพื่อชำระราคาบ้าน วงเงินเช่าซื้อหรือวงเงินกู้ เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง และวันเริ่มต้นการเข้าพักอาศัยอยู่ 
จริงในบ้าน —

เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียดครบล้วนแล้ว ให้จัดทำรายงานการตรวจ 
■ สอบการขอรับค่าเช่าบ้านตามแบบท้ายระเบียบนี้ เสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามข้อ 
๑๐ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายต่อไป

๒๙๙



ข้ อ ๑ 0 การอนุมัติให้เบิกค่าเซ่าบ้านในแบบ ๖ ๐ ๐ (ะ ให้เป็นอำนาจของบุคคลดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางให้เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือ 

ผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระ.ดับกรมมอบหมายซึ่งดำรงตำแหน่งไม'ตํ่ากว่าระดับ ๗ หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่มียศตั้งแต่ 
พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตำรวจโทขึ้นไป

ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคหรือแยกต่างหากจาก 
กระทรวง ทบวง กรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะมอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานซึ่งเป็นผู้เบิกเงินจากคลัง 
เป็นผู้อนุมัติสำหรับหน่วยงานนั้นก็ได้

(๒) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้หัวหน้าส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ฒิกเงินจากคลังเป็น 
ผู้อนุมัติ เว้นแต่เป็นการเบิกค่าเช่าบ้านของหัวหน้าส่วนราชการนั้น ให้ผู้ว่าราชการเป็นผู้อนุมัติ

สำหรับค่าเช่าบ้านของหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอหรือกิ่งอำเภอที่เบิกเงินจากสำนักงาน 
คลังจังหวัด ณ อำเภอ ให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ เป็นผู้อนุมัติ

ให้บุคคลตามข้อ ๑๐ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านตามวรรคหนึ่ง 
ข้ อ ๑๒ ค่าเช่าบ้านถือเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อส่วนราชการได้รับแบบ ๖๐๐๖ และให้เบิกจ่ายจาก 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ได้รับแบบดังกล่าว
ข้ อ ๑๓ สัญญาเช่าบ้าน สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน ตามข้อ ๗ ให้เป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ หรืออย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) สัญญาเช่าบ้าน ต้องระบุวัน เดือน ปี ที่ทำสัญญา ชื่อคู่สัญญา สถานที่เช่า วันเริ่มต้นแห่งสัญญา 

เช่า ระยะเวลาการเช่า วันสิ้นสุดสัญญาเช่า และอัตราค่าเช่าต่อเดือน
(๒) สัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน ให้ใช้ตามแบบสัญญาของสถาบันการเงินได้ 

โดยต้องระบุซื่อคู,สัญญา สถานที่เช่าซื้อหรือสถานที่กู้เงิน วันเริ่มต้นแห่งสัญญา ระยะเวลาการชำระค่าเช่าซื้อหรือ 
การผ่อนชำระเงินกู้ วันสิ้นสุดสัญญา จำนวนวงเงินที่เช่าซื้อหรือวงเงินกู้และจำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระรายเดือน 

ข้ อ ๑๔ การทำสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านของข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่า 
เช่าบ้าน ต้องทำคับสถาบันการเงิน ดังต่อไปนี้

(๑) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์
(๒) รัฐวิสาหกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะ หรือดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ 

ให้กู้ยืมเงินเพื่อเช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชำระราคาบ้าน
(๓) สหกรณ์ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการเกี่ยว

กับการเคหะ
(๔) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
(๔) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
(๖) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๔๔๑ ซึ่งดำเนินกิจการ 

รับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินตาม (๑)
(๗) นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์และดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะ หรือการให้เช่าซื้อบ้านหรือให้กู้ 

ยืมเพื่อชำระราคาบ้าน

ฅ ๐ ๐



ข้อ ๑๕ ให้ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านยื่นแบบ ๖๐๐๕ ฉบับใหม่ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) โอนย้ายโดยเปลี่ยนสังกัดหรือเปลี่ยนสำนักเบิกเงินเดือน
(๒) ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่โดยไม่เปลี่ยนสำนักเบิกเงินเดือน 
(๓) เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าบ้าน สัญญาเช่าซื้อบ้าน หรือสัญญาเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน

ในกรณีนำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่เดิม 
มาเบิกต่อเนื่องในท้องที่ใหม่ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ๙ วรรคหนึ่ง ตรวจสอบหลักฐานที่นำมา 
เบิกค่าเช่าบ้านในช่วงเวลาที่รับราชการในท้องที่เดิมและระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน แล้วดำเนิน 
การต่อไปตามข้อ ๙ วรรคสอง ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑

ข้อ ๑๖ การรับรองสิทธิและการอนุม ัต ิเบ ิกจ่ายเง ินค่าเช ่าบ ้านของข้าราชการตามข้อ ๑๕ (๒) 
ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ให้บุคคลตามข้อ ๘ ประจ่าสำนักงานที่ผู้ใช้สิทธิไปปฏิบัติราชการเปีนผู้รับรองสิทธิในแบบ ๖๐๐๕ 
(๒) ให้บุคคลตามข้อ ๑๐ ประจ่าสำนักงานที่เบิกเงินเดือนของผู้ใช้สิทธิเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในแบบ 

๖๐๐๕ และแบบ ๖๐๐๖
ข้อ ๑๗ ข้าราชการผู้ม ีส ิทธิเบ ิกค่าเช่าบ้านในอัตราที่เพ ิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับเงินเดือนหรือเลื่อน 

ตำแหน่งสูงขึ้น ให้ยื่นหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการเบิกจ่ายโดยไม่ต้องยื่นแบบ ๖๐๐๕ ใหม่
ข้อ ๑๘ ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านซึ่งได้ยื่นแบบ ๖๐๐๕ ไว้แล้ว แต่ยังไม,ได้รับอนุมัติ 

ต่อมาได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจ่าสำนักงานใหม่ในสังกัดเดิม ไม่ว่าอยู่ในท้องที่เดียวกันหรือต่างท้องที่หรือได้ 
รับคำสั่งให้เดินทางไปประจ่าสำนักงานใหม่โดยไม่เปลี่ยนสำนักเบิกเงินเดือนให้ยื่นแบบ ๖ ๐ ๐ ๕ และแบบ ๖๐๐๖ 
พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ในช่วงเวลาที่ตนมีสิทธิ ณ สำนักงานเดิม 
ที่สำนักงานใหม่

ในกรณีที่ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านได้รับคำสั่งตามวรรคหนึ่ง หากได้รับอนุมัติในแบบ ๖๐๐๕ 
ไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ยื่นแบบ ๖๐๐๖ หรือยื่นไว้แล้วแต่ยังไม,ได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบ ๖๐๐๖ ใหม่ พร้อมทั้งหลักฐาน 
ตามวรรคหน่ึงท่ีสำนักงานใหม่ สำหรับแบบ ๖๐๐๕ ท่ีได้รับอนุมัติแล้ว ให้สำนักงานเดิมจัดส่งให้สำนักงานใหม่โดยเร็ว 

ข้อ ๑๙ ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านได้รับคำสั่งให้โอนไปรับราชการประจ่าสำนักงานใหม่ 
โดยเปลี่ยนสังกัด แต่ยังไม่ได้ยื่นขอรับค่าเช่าบ้านหรือยังไม่ได้ยื่นขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านในช่วงเวลาที่ตนมีสิทธิ ณ 
สำนักงานเดิม ให้ยื่นแบบ ๖๐๐๕ และแบบ ๖๐๐๖ ที่สำนักงานเดิม

ข้อ ๒๐ การยื่นขอรับค่าเช่าบ้านหรือขอเบิกค่าเช่าบ้านชองข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านซึ่ง 
ถึงแก่กรรม หรือเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการไปก่อนยื่นคำขอ ให้ดำเนินการด้งนี้

(๑) กรณีถึงแก,กรรม ให้ทายาทชองข้าราชการผู้นั้นยื่นคำขอ ณ สำนักงานที่รับราชการครั้งสุดท้าย 
(๒) กรณีเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ ให้ข้าราชการผู้นั้นยื่นคำขอ ณ หน่วยงาน 

ผู้เบิกบำนาญ หรือสำนักงานที่รับราชการครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณี

๓๐๑



ข้อ ๒๑ ภายใต้บังคับข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ข้าราชการผู้ม ีส ิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน แต่คู'สมรสได้ 
เช่าบ้าน เข่าซื้อบ้าน หรือกู้เงินเพื่อชำระราคาบ้านในระหว่างสมรสและปรากฏซื่อคู่สมรสแต่เพียงผู้เดียวในสัญญา 
เข่าบ้าน สัญญาเข่าซื้อ สัญญาเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน สัญญาซื้อขายที่ดินหรือบ้านพร้อมที่ดิน สัญญาจ้างปลูก 
สร้างบ้านโฉนดที่ดิน หรือหลักฐานการชำระเงิน ให้ข้าราชการผู้นั้นนำหลักฐานดังกล่าวมาประกอบการเบิกจ่าย 
ค่าเข่าบ้านจากทางราชการได้ นับแต่วันที่มีสิทธิได้รับค่าเข่าบ้าน

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ศาลมืคำพิพากษาถีงที่สุดให้ข้าราชการผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าเข่าบ้านให้ข้าราชการ 
ผู้นั้นนำหลักฐานการชำระเงินและสำเนาคำพิพากษาดังกล่าวมาเป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบ ๖๐๐๔ และ 
แบบ ๖๐๐๖ โดยไม'ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อ ๙

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีขยายวงเงินกู้หรือขยายระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านให้นำ 
หลักฐานการผ่อนชำระมาเบิกค่าเข่าบ้านได้ตามจำนวนเงินกู้และระยะเวลาการผ่อนชำระที่เหลืออยู่ของสัญญา

 ̂ เ!/ * ฬ 8̂ V* 2/0/ 0 ^ 0 , 6 )  2/  ̂ ะ ! ! /   ̂  ̂ 2/ I เว่เงินกู้ฉบับแรกทีเตยนเวและเดรับอนุมัติเห่เบิกคาเข่าบัานตามสิทธิแล้วเทาบัน
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในสัญญาเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้าง 

ชำระอยู่เนื่องจากสถาบันการเงินเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ ต้องมีใข่เหตุจากผู้กู้
ข้อ ๒๔ การย้ายสถานที่ทำการของสำนักงานไปตั้งในท้องที่ใหม่ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกา 

ค่าเข่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗ ให้ท้องที่ใหม่ที่อยู่ใกล้เคียงกับท้องที่ตั้งสำนักงานเดิมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปบี้

(๑) การย้ายที่ตั้งสำนักงานจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดใกล้เคียง ต้องเป็นเขตท้องที่ใกล้เคียงหรือ 
ติดต่อกับกรุงเทพมหานครและมีรถยนต์โดยสารขององค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพให้บริการตามบัญชีรายซื่อท้อง 
ที่ใกล้เคียงท้ายระเบียบนี้

(๒) การย้ายที่ตั้งสำนักงานภายในจังหวัดเดียวกันหรือระหว่างจังหวัด ต้องเป็นเขตท้องที่ติดต่อกัน 
และมีฃนล่งสาธารณะประจำทางให้บริการ

ข้อ ๒๔ ข้าราชการผู้ม ีส ิทธิได้ร ับค่าเข ่าบ ้าน ให้เบ ิกจ ่ายค่าเข ่าบ ้านได้ตามอัตราเง ินเด ือนสุทธิ 
แต่ถ้าอัตราเงินเดือนสุทธิขั้นใดไม'ตรงกับอัตราเงินเดือนในบัญชีอัตราค่าเข่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเข่าบ้าน 
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗ ให้เบิกในอัตราที่ใกล้เคียงแต่ไม'เกินอัตราเงินเดือนสุทธิที่ได้รับ

ข้อ ๒๖ ช้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเข่าบ้านซึ่งมีเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับค่าวิชาหรือเงินเพิ่ม 
การเลื่อนฐานะหรือสำหรับประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติหรือสำหรับการสู้รบให้นำเงินเพิ่มดังกล่าว 
มารวมกับเงินเดือนสุทธิที่ไค้รับ แล้วเทียบกับอัตราเงินเดือนตามขั้นเงินเดือนในระดับหรือขั้นยศที่ไค้รับในบีจจุบัน 
หรือขั้นเงินเดือนใกล้เคียงในระดับหรือขั้นยศเดียวกันหรือระดับหรือขั้นยศถัดไปตามลำดับ แล้วให้ได้รับค่าเข่า 
บ้านตามขั้นเงินเดือนนั้น

กรณีที่ต้องเบิกลดเนื่องจากการปรับขั้นเงินเดือน ให้นำเงินเดือนสุทธิที่หักเบิกลดเนื่องจากการปรับ 
ขั้นเงินเดือนแล้วเทียบกับอัตราเงินเดือนตามขั้นเงินเดือนในระดับหรือขั้นยศที่ได้รับในบีจจุบันหรือขั้นเงินเดือน 
ใกล้เคียงในระดับหรือขั้นยศเดียวกันหรือระดับหรือขั้นยศตํ่าลงมาตามลำดับ แล้วให้ไค้รับค่าเข่าบ้านตามขั้นเงิน 
เดือนนั้น

ต ๐ ๒



กรณีที่หักเบิกลดแล้ว เงินเดือนสุทธิตํ่ากว่าอัตราเงินเดือนขั้นตํ่าสุดตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านแต่ละ 
ประเภท ให้ได้รับค่าเช่าบ้านเท่าที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกินเดือนละ ๘๐๐ บาท

ข้อ ๒๗ บรรดาประกาศและคำสั่งกระทรวงการคลังเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านที่ใข้อยู่ก่อนระเบียบนี้มีผล 
ใช้บังคับ ให้ใช้ต่อไปได้เท่าที่ไม'ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

ข้อ ๒๘ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

(ลงซ่ือ) ปรีดิยาธร เทวกุล
(ม'.ร.-ว.ปรืดิยาธร เทวกุล) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง.

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๑๔ ง วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๔๔๙

ฅ อ ฅ



บัญชีรายซื่อท้องที่ใกล้เคียง 
กรณีกรุงเทพมหานครกับจังหวัดใกล้เคียง

๑. จังหวัดนนทบุรี
๑.๑ อำเภอเมืองนนทบุรี 
๑.๒ อำเภอบางกรวย 
๑.๓ อำเภอบางบัวทอง 
๑.๔ อำเภอบางใหญ่ 
๑ .๕ อำเภอปากเกร็ด

๒. จังหวัดปทุมธานี
๒.๑ อำเภอเมืองปทุมธานี 
๒.๒ อำเภอคลองหลวง 
๒.๓ อำเภอธัญบุรี 
๒.๔ อำเภอลำลูกกา

๓. จังหวัดสมุทรปราการ
๓.๑ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
๓.๒ อำเภอบางบ่อ 
๓.๓ อำเภอบางพลี 
๓.๔ อำเภอพระประแดง 
๓.๔ อำเภอพระสมุทรเจดีย์

๔. จังหวัดสมุทรสาคร
๔.๑ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

๔. จังหวัดนครปฐม
๔.๑ อำเภอพุทธมณฑล

ต๐๙



แบบขอรับค่าเช ่าบ ้าน (แบบ ๖๐๐๔ ) เลขที.่..........................

ส่วนที่ ๑ การขอรับค่าเช ่าบ ้าน

เขียนที่.
วันที. ......................เดือน................................................................ พ.ศ.................................

๑. ข ้าพเจ ้า..................................................................... ตำแหน่ง...........................................................................
ขอยื่นรับค่าเข่าบ้านต่อ...............................................................................................................................(ผู้อนุมัติ)
๒. ข้าพเจ้า 0  เริ่มรับราชการและปฏิบ้ติงานครั้งแรก 0  กลับเข้ารับราชการและปฏิบ้ติงานในตำแหน่ง..........
ท้องที่ ตำบล/แขวง.................................. อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................................

บาท (................................................) เมื่อวันที่........... เดือน........................ พ.ศ........... •/ 
บัดนี้ 0  จังหวัด 0  กรม 0  กระทรวง ได้มีคำสั่งให้ข้าพเจ้ารับราชการประจำตำแหน่ง...........................

เงินเดือน.................................บาท ท้องที่ ตำบล/แขวง................................ อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด  .......................... .โดยได้รายงานตัวเมื่อวันที.่........................ เดือน.............................พ.ศ...................
๔. ข้าพเจ้า'ได้ 0  เข ่าบ ้านพักเพื่ออยู่อาศัย [ ]  เข ่าซื้อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย
บ้านเลขที่............................... ซอย..........................................................ถนน....................................... ...................
ตำบล/แขวง..............................อำเภอ/เขต............................................จังหวัด......................................................
ตั้งแต่วันที่.......... ...เดือน............................ พ.ศ.................. ถึงวันที.่............เดือน.............................พ.ศ................

เงินเดือน
๓.

ตามสัญญาเช่า/สัญญาเข่าซื้อ ฉบับลงวันที.่...................... เดือน.....................................................พ.ศ..................
ขื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ให้เข่าช่วง/ผู้ให้เข่าซื้อ..................................................................................................................
เ ล ข ป ร ะ จ ำ ต ั ว ผ ู ้ เ ส ี ย ภ า ษ ี อ า ก ร ห ร ื อ  
เลขประจำตัวบัตรประซาซน
บ้านเลขที่.......................... ซอย...........................................ถนน...............................................................................
ตำบล/แขวง.................................. อำเภอ/เขต.......................................จังหวัด......................................................
โทรศัพท์....................................................... .ในอัตราเดือนละ........................................................................ บาท
๔. ข้าพเจ้าได้ 0  กู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้าน 0  กู้ยืมเงินเพื่อปลูกสร้างบ้าน
บ้านเลขที่.............................ซอย....................................... ถนน................................................................................
ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต.......................................... จังหวัด...................................................

๔.๑ ซื่อผู้ให้กู้............................................... (สาขา).......................................................................................
ตั้งอยู่ท ี่.................................. ซอย...........................ถนน...............................ตำบล/แขวง......................................
อำเภอ/เขต.......................... จังหวัด.............................. .โทรศัพท์............................................................................
จำนวน......................................บาท (........................................................................................................................)
ชำระเงินกู้เดือนละ............. บาท (  .............) ตั้งแต่วันที.่................... เดือน........................... พ.ศ....................
ถึงวันที.่........ เดือน................พ.ศ.................ตามสัญญากู้ยืมเงิน ฉบับลงวันที่.........เดือน.............. พ.ศ...............

ต๐๙



(ะ.๒ ซื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างปลูกสร้างบ้าน...........................................................................................................
เ ล ข ป ร ะ จ ำ ต ั ว ผ ู ้ เ ส ี ย ภ า ษ ี อ า ก ร ห ร ื อ  
เลขประจำต ัวบ ัตรประซาซนโ]โ]โ]0 [ ] [ 1 1 [ ] [ ] โ ] โ ] ! ! I I [ ] [ ]
บ้านเลขที.่................... ......... ซอย......................................ถนน................................................................................
อำเภ อ /เขต ........................จังหวัด.......................ตามส ัญญาซื้อขาย/ส ัญญาจ้าง ฉบับลงวันที่........................
เดือน............................................ พ.ศ.....................................................................

ข ้าพเจ ้าจ ึงขออน ุญาตเบ ิกค ่าเข ่าบ ้านตามสิทธิท ี่พ ึงจะได้ร ับตามพระราชกฤษฎีกาค ่าเข ่าบ ้าน
ข้าราซการตั้งแต่วันที่.........................เดือน.............................พ.ศ............................................... เป็นต้นไป และ
ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับค่าเข่าบ้านตามพระราซกฤษฎีกาค่าเข่าบ้านข้าราซการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ทุกประการ

(ลงซื่อ).............................................................................-.........
(...........-................................................................................... )

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ ้าได ้ตรวจสอบเอกสารต ่างๆ แล ้วเห ็นว่า ข ้าราซการผ ู้น ี้ม ีส ิทธ ิได ้ร ับค ่าเข ่าบ ้านตาม 
พระราซกฤษฎีกาค่าเข่าบ้านข้าราซการ พ.ศ. ๒๔๔๗

(ลงซื่อ)........................ -.............................................................
(.............................-...........)

ตำแหน่ง.................................................................................
วันที.่................เดือน.......'..............พ.ศ. .ไ............................

ส่วนที่ ๓ การอนุมัติ

อนุมัติให้เบิกค่าเข่าบ้านได้ตามสิทธิ
ตั้งแต่วันที่...................... เดือน............................................พ.ศ......................................

(ลงซื่อ)................................................................ ......................
(....................................... )

ตำแหน่ง.................................................................................
วันที่.................เดือน......................พ.ศ.................................

ฅ ๐ ๖



แบบขอเบ ิกเง ินค ่าเช ่าบาน (แบบ ๖ ๐ ๐ ๖ ) .
๑ . การขอเบิกและการรับรอง

ข ้าพเจ ้า............................................................ ตำแหน่ง..............;........................................ .-.............
สังกัด................................................................
๑. ขอยื่นเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ดังนี้

๑.๑ ข้าพเจ้าได้จ่ายเงิน 0  ค่าเข่าบ้าน 0  ค่าเช่าซื้อ 0  ค่าผ่อนชำระเงินกู้
ให้แก.่................... .................. ........................ประจำเดือน....................................... ................................... ............
ตามใบเสร็จรับเงิน........... ...............ฉบับ เป็นจำนวน......... ................ บาท (........................................................)

๑.๒ ข้าพเจ้าได้รับเงินเดือน เดือนละ......................บาท (.....................................................).
มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามที่ได้รับอนุมัติในแบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕:) เลขที่....................................
ไม'เกินเดือนละ............ ..........บาท (......................................................................................................................... )

๑.๓ ข้าพเจ้าขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านประจำเดือน........................................................-..............
รวม.................. .เดือน เป็นเงิน................. ................ บาท (,................................................................................... )

๑.๔ พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบใบเสร็จรับเงิน จำนวน....................................ฉบับ มาด้วยแล้ว
๒. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความฺที่ให้ไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ามีสิทธิได้ 

ร ับเงินค่าเช่าบ้านตามพระราขกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕:๔๗ และได้ดำเนินการถูกต้องตาม 
ระเบียบทุกประการแล้ว

(ลงขื่อ)................................................................................................. ผู้ขอเบิก
(.:.... บ ี

ตำแหน่ง........................;............ ..............................-.........ไ...............
วันที่................. เดือน..............................พ.ศ.............................

๒. การอนุมัติ
อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิ

ตั้งแต่วันที.่..................... เดือน...............................
(ลงขื่อ).....

บ ี. . .

ตำแหน่ง 
วันที่......

๓. การรับเงิน
ได้รับเงินค่าเช่าบ้านจำนวน.................... ..บาท (...................... .........................)

ไว้ถูกต้องแล้ว

(ลงขื่อ)......... ........... ผ้รับเงิน
(........

..........พ.ศ..........
.......... )

วันท.. ...............เดอน...........
(ลงซื่อ)......... .......... ผ้จ่ายเงิน

(........
..........พ.ศ..........

..........)
วันท.. ...............เดือน...........

/พ.ศ.

.̂...... )

เดือน..................... พ.ศ.
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แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน

๑. ซื่อ-นามสกุล. 
สังกัด:...................

.ตำแหน่ง.

๒. □ ได้เช่าบ้าน 0  เช่าซื้อบ้าน เลขที.่....................................... ซอย....................................
ถนน.............................. ตำบล/แขวง.............................................. อำเภอ/เขต.........................
จังหวัด............................ตามสัญญาลงวันที.่................. เดือน............................................พ.ศ.
ค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านเดือนละ............................บาท ( -'..........................................
๓. การกู้ยืมเงินเพื่อขำระราคาบ ้าน □ ซ ื้อป ิจ้างปลูกสร้างบ้าน
บ้านเลขที่.........................ซอย................................... .............................ถนน.............................
ตำบล/แขวง.............................. อำเภอ/เขต...................................... จังหวัด.............................

0  ทำสัญญาเงินกู้กับ............................................................................................................
จำนวน....................................................... บาท (.........................................................................
ขำระเงินกู้เดือนละ..................................................... (...............................................................
ตามสัญญาลงวันที.่..................... เดือน..........................................................พ.ศ.......................

0  ทำสัญญาซื้อบ้าน 0  สัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน
กัน...................................................................................................................................................

........................................................ บาท (....................................................................
พ.ศ.

ราคา.......................................................
ตามสัญญาลงวันที.่..................... เดือน.

บ้านตั้งอยู่บนที่ดิน□ โฉนดที่ดิน 0  เอกสารสิทธิอื่น (ระบุ)..................
เลขที่..................................... เลขที่ดิน.......................................................ตำบล
อำเภอ............................................................จังหวัด............................... ...........
เป็นกรรมสิทธิ้'ของ...............................................................................................
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การรบรองของคณะกรรมการ

ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ขอรับรองว่า

(ลงซ่ือ). .กรรมการ
.)

(ลงซ่ือ), .กรรมการ
. )

(ลงซ่ือ)
( .

กรรมการ
)

หมายเหตุ คณะกรรมการควรตรวจสอบข้อเท็จจริงในแนวทางดังต่อไปนี้ เพื่อสรุปความเห็นต่อผู้อนุมัติการ 
เบิกค่าเช่าบ้าน
๑ .  บุคคลที่ทำนิติกรรมต่างๆ มีตัวตนหรือไม,
๒. สำหรับกรณีบ้านเช่าต้องตรวจสอบให้ทราบว่าเป็นกรรมสิทธึ๋ของใครในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม,ใช่ 

เจ้าของบ้าน ต้องตรวจสอบสัญญาเช่าจากเจ้าของบ้านด้วย 
๓. สภาพของบ้านเหมาะสมกับราคาเช่า เช่าซื้อ หรือราคาซื้อขาย หรือไม่ 
๔. ขนาดบ้านเหมาะสมกับราคาเช่า เช่าซื้อ หรือราคาซื้อขาย หรือไม,
๔. ในกรณีที่เช่าบ้าน จะต้องตรวจสอบว่ามีความจำเป็นต้องเช่าจริงหรือไม'
๖. ตรวจสอบการเข้าพักอาศัยอยู่จริงในบ้าน ตั้งแต่เมื่อใด 
๗. อ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควร

ฅ ๐ ๙



ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง 

พ.ศ. ๒๕๔๖

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง 
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ด้งต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง
พ.ศ. ๒๕๔๖”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๔๑๖
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๒๓
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ข ้าราชการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งรับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภท 

เงินเดือน ในส่วนราชการชองราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูม ิภาคตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร 
ราชการแผ่นดิน

“ล ูกจ ้าง” หมายความว่า ล ูกจ ้างประจำและลูกจ้างช ั่วคราวท ี่ได ้ร ับค ่าจ ้างจากเงินงบประมาณ 
ในส่วนราชการชองราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

“ เงินเดือน” หมายความว่า เงินเดือนตามอัตราที่ได้รับจริง และให้หมายความรวมถึงเงินเพิ่มค่าวิชา 
(พ.ค.ว.) เงินเพิ่มการเลื่อนฐานะ (พ.ล.ฐ.) และเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ด้วย

“ค ่าจ ้าง” หมายความว่า ค่าจ้างอัตราปกติรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง ตามอัตราที่กำหนดจ่าย 
ให้ลูกจ้างสำหรับการทำงานปกติ และให้หมายความรวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร) ด้วย

ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างเป็นรายวันประเภทท่ีทำงานในวันเสาร์ด้วยให้คิดค่าจ้างย่ีสิบหกวันเป็นค่าจ้าง 
หนึ่งเดือน ส่วนประเภทที่ไม'ทำงานในวันเสาร์ให้คิดค่าจ้างยี่สิบสองวันเป็นค่าจ้างหนึ่งเดือน

สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างเป็นรายชั่วโมง ให้คิดค่าจ้างเจ็ดชั่วโมงเป็นค่าจ้างหนึ่งวัน เว้นแต่ลูกจ้าง 
ที่ได้กำหนดเวลาทำงานสำหรับหนึ่งวันเป็นอย่างอื่น ก็ให้คิดค่าจ้างตามจำนวนชั่วโมงที่ได้กำหนดนั้นเป็นค่าจ้าง 
หนึ่งวันแล้วคิดเป็นหนึ่งเดือนตามวรรคสอง

ต ๑ ๐



ข้อ ๕ เพือประโยชน์ในการคำนวณเงินท่าขวัญตามข้อ่ ๖ ลูกจ้างผูใดได้รับค่าจ้างรายเดือนหรือ 
เทียบเป็นรายเดือนแล้วตํ่ากวาสี่พันหนึ่งร้อยบาทให้ใช้อัตราค่าจ้างเดือนละสี่พันหนึ่งร้อยบๅท เป็นเกณฑ์คำนวณ 

ข้อ ๖ ภายใต้บังคับข้อ ๘ และข้อ ๙ ข้าราชการหรือลูกจ้างผูใดได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บจนพิการ 
ถึงสูญเสียอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไปเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการ 
ตามหน้าที่ แต่ยังสามารถรับราชการต่อไปได้ให้ได้รับเงินทำขวัญเป็นเงินก้อนในอัตราคังนี้

(๑) แขนชาดหนึ่งข้าง ให้ได้รับยี่สิบสี่เท่าครึ่งของอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง
(๒) ขาขาดหนึ่งข้าง ให้ได้รับยี่สิบสองเท่าครึ่งของอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง
(๓) มือขาดหนึ่งข้าง ให้ได้รับสิบแปดเท่าครึ่งของอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง
(๔) เท้าขาดหนึ่งข้าง ให้ได้รับสิบห้าเท่าของอัตราเงินเดือน หรือค่าจ้าง
(๔) สูญเสียลูกตาหนึ่งข้าง ให้ได้รับสิบเอ็ดเท่าครึ่งของอัตราเงินเดือน หรือค่าจ้าง
(๖) สูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็น 

ร้อยละเก้าสิบขึ้นไปหรัอสูญเสีย 
' ความสามารถในการมองเห็นตั้งแต่

สามต่อหกสิบหรือมากกว่าของ
ตาหนึ่งข้าง หรือสูญเสียความสามารถ 
ในการใช้สายตาม สองข้างร่วมกัน 
(8!ท0(ะน[ลโ พรแวก)

(๗) หูหนวกทั้งสองข้าง 
(๘) หูหนวกหนึ่งข้าง - 
(๙) นิ้วหัวแม่มือขาดหนึ่งนิ้ว 
(๑๐) นิ้วชี้ขาดหนึ่งนิ้ว 
(๑๑) นิ้วกลางขาดหนึ่งนิ้ว 
(๑๒) นิ้วนางขาดหนึ่งนิ้ว 
(๑๓) นิ้วก้อยขาดหนึ่งนิ้ว 
(๑๔) นิ้วหัวแม่เท้าขาดหนึ่งนิ้ว 
(๑๔) นิ้วเท้าอื่นขาดหนึ่งนิ้ว 
(๑๖) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุหรือ

ให้ได้รับสิบเอ็ดเท่าครึ่งของอัตราเงินเดือน 
หรือค่าจ้าง
ให้ได้รับเก้าเท่าของอัตราเงินเดือน หรือค่าจ้าง 
ให้ได้รับสี่เท่าครึ่งของอัตราเงินเดือน หรือค่าจ้าง 
ให้ได้รับสี่เท่าครึ่งของอัตราเงินเดือน หรือค้าจ้าง 
ให้ได้รับสามเท่าครึ่งของอัตราเงินเดือน หรือค้าจ้าง 
ให้ได้รับสามเท่าของอัตราเงินเดือน หรือค่าจ้าง 
ให้ได้รับสองเท่าครึ่งของอัตราเงินเดือน หรือค่าจ้าง 
ให้ได้รับหนึ่งเท่าของอัตราเงินเดือน หรือค่าจ้าง 
ให้ได้รับสามเท่าของอัตราเงินเดือน หรือค่าจ้าง 
ให้ได้รับหนึ่งเท่าของอัตราเงินเดือน หรือค่าจ้าง 
ให้ได้รับยี่สิบห้าเท่าของอัตราเงินเดือน หรือค่าจ้าง

ความสามารถในการสืบพันธุ 
(๑๗) สูญเสียอวัยวะอื่นใด

นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ ให้ได้รับเงินท่าขวัญเป็นจำนวนตามที่
ใน (๑) ถง (๑๖) กรมบัญชีกลางกำหนด
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ผู้ใดสูญเสียอวัยวะในหลายส่วนของร่างกายตามที่ระบุไว้ใน (๑) ถึง (๑๗) ให้คำนวณเงินทำขวัญทุก 
ส่วน แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม,เกินสามสิบเท่าของอัตราเงินเดือนหรือคำจ้าง 

ข้อ ๗ เพื่อประโยซนในการคำนวณเงินทำขวัญตามระเบียบนี้
(๑) แขนขาด หมายความว่า ขาดตั้งแต่ข้อศอกขนมา
(๒) ขาขาด หมายความว่า ขาดตั้งแต่หัวเข่าขึ้นมา
(๓) มือขาด หมายความว่า ขาดที่ใดที่หนึ่งตั้งแต่ข้อมือถึงข้อศอก
(๔) เท้าขาด หมายความว่า ขาดที่ใดที่หนึ่งตั้งแต่ข้อเท้าถึงหัวเข่า
(๔) นิ้วขาด หมายความว่า ขาดอย่างน้อยหนึ่งข้อ
(๖) สูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นร้อยละเก้าสิบขึ้นไป หรือเสียความสามารถในการมองเห็น 

ตั้งแต่สามต่อหกสิบหรือมากกว่า หมายความว่า ไม,สามารถมองเห็นอักษรบนแผ่นบีายวัดสายตามาตรฐานไต้ใน 
ระยะห่างจากบีายสามเมตร ในขณะที่คนตาปกติสามารถมองเห็นไต้ในระยะห่างจากบีายหกสิบเมตร

(๗) สูญเสียความสามารถในการใช้สายตาสองข้างร่วมกัน (8๒๐0น๒โ พรเอก) หมายความว่า 
เมื่อใช้ตาช้างที่ไม,ปกติร่วมกับตาอีกช้างหนึ่งแล้วไม,สามารถมองเห็นไต้อย่างคนตาปกติและถือว่าเป็นการสูญเสีย 
สมรรถภาพในการมองเห็นของตาช้างที่ไม่ปกตินั้น

(๘) การที่อวัยวะส่วนใดสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานโดยสิ้นเซิงซึ่งไม,สามารถจะรักษาให้หาย 
เป็นปกติไต้ ให้ถือว่าอวัยวะส่วนนั้นขาดหรือสูญเสียด้วย

ข้อ ๘ ผู้ไต้รับอันตรายหรือบีวยเจ็บ ไมมสิทธิไต้รับเงินทำขวัญตามระเบียบนี้ ถ้า
(๑) อันตรายหรือความปวยเจ็๋บเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจากความผิดของ

ตนเอง
(๒) ไต้รับเงินทำขวัญ หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันจากทางราขการ หรือจากหน่วยงานอื่นที่ทาง 

ราชการสั่งให้ไปปฏิบัติงาน
(๓) มีสิทธิไต้รับบำนาญพิเศษเมื่อออกจากราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ช้าราชการ 

ผู้ไต้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
ข้อ ๙  เงินทำขวัญตามระเบียบนี้ จะจ่ายไต้ต่อเมื่อไต้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง 

หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินทำขวัญและการพิจารณาเงินทำขวัญ ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการตาม 
ข้อ ๑๐ กำหนด

ข้อ ๑๐ ให้มีคณ ะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้แทนสำนักงาน ก.พ. ผู้แทนสำนักงบประมาณ 
และผู้แทนกรมบัญชีกลาง ทำหน้าที่กำกับดูแล วินิจฉัยบีญหา และกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
ระเบียบนี้

ข้อ ๑๑ ช้าราชการหรือลูกจ้างผู้ใดประสบเหตุซึ่งมีสิทธิไต้รับเงินทำขวัญตามระเบียบกระทรวงการ 
คลัง ว่าด้วยเงินทำขวัญช้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๑๖ แลฺะ'ที่แก้โขเพิ่มเติม ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และ

๓๑๒



ยังมิได้รับอนุมัติเงินทำขวัญจากกระทรวงการคลังให้มีสิทธิได้รับการพิจารณๅกํๅหนดจำนๆนเงินทำขวัญและอนุนัดิ 
เงินทำขวัญโดยกรมบัญชีกลางตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๒ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๓๑๓



ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวน 

ทางวินัยข้าราชการ 
พ.ศ.๒๕๓๖

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ 
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น กระทรวงการคลังด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดระเบียบการจ่ายเงินสมนาคุณ 
ให้แก'กรรมการ ซึ่งทำหน้าที่สอบสวนข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวน 
ทางวินัยข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๖”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ไข้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นด้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ พ.ศ.๒๕๒๒ 
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งอื่นใด ในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดแย้งกับ 

ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ข ้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

ข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบ ียบข้าราชการครู ข ้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมายว่าด ้วยระเบ ียบ 
ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข ้าราชการฝ ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด ้วยระเบ ียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการ 
พลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบ ียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข ้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบ ียบข้าราชการ 
ตำรวจ และข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร

“กรรมการ” หมายความว่า ข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นการสอบสวนทางวินัย ตามกฎหมาย 
ระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการนั้น

“การสอบสวนทางวินัย” หมายความว่า การสอบสวนข้าราชการผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง

ข้อ ๕ ในการประชุมเพื่อพิจารณาสอบสวนทางวินัยข้าราชการแต่ละเรื่อง ให้กรรมการซึ่งมาประชุม 
ได้รับเงินสมนาคุณ ในอัตราคังนี้

ต ๑ ๔



(๑) ครั้งละ ๒๕๐ บ่าท สำหรับการประชุมเพื่อสอบสวนทางวินัยตามปกติ 
(๒) ครั้งละ ๓๐๐ บาท สำหรับการประชุมเพื่อมีมติว่าพยานหลักฐานมีนํ้าหนักพอสนับสนุนข้อกล่าว 

หาหรือไม' หรือมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่
ในกรณีที่วันเดียวกันมีการประชุมมากกว่าหนึ่งครั้งในการสอบสวนทางวินัยเรื่องเดียวกัน ใหได้รับ 

เงินสมนาคุณเพียงครั้งเดียว เว้นแต่การประชุมครั้งใดเป็นการประชุมเพื่อสอบสวนตาม (๑) และ (๒)
การเบิกจ่ายเงินสมนาคุณตามวรรคหนึ่ง ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะการประชุมภายใน ๖๐ วัน นับแต่วัน 

ที่เริ่มประชุมพิจารณาหรือสอบสวนครั้งแรก
ขอ ๖  ให้เบิกจ่ายเงินสมนาคุณตามระเบียบนี้ จากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าตอบแทนของ 

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
หลักฐานการจ่ายให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ และให้ผู้เบิกล่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้ง 

กรรมการไปให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคแล้วแต่กรณี เพื่อตรวจสอบ 
พร้อมงบเดือน

ข้อ ๗ การจ่ายเงินสมนาคุณนอกเหนือจากที่กำหนดไวิในระเบียบนี้ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวง
การคลัง

ข้อ ๘ ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖

ธานืนทร์ นิมมานเหมินท้ 
(นายธานืนทร์ นิมมานเหมินท์) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

พ.ศ. ๒๕๕๐

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๖ ให้มีความซัดเจน สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ้ และเหมาะสม 
กับสภาพเศรษฐกิจในปิจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
กระทรวงการคลังด้วยความเห็นชอบชองคณะรัฐมนตรี วางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ 
งานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 

ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๖
บรรดาข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งซัดหรือแย้งกับระเบียบ 

นี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สำนักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐทั้งใน 

ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค
“ข ้าราชการ” หมายความว่า ช้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการพลเรือน 

ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ข ้าราชการฝ่ายอัยการประเภทช้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด ้วยระเบ ียบช้าราชการฝ่ายอัยการช้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ช้าราชการ 
รัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการฝ่ายรัฐสภา ช้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ 
และช้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการทหาร

“เงินตอบแทน” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ช้าราชการที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะ 
งานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสำนักงาน หรือโดย
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ลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและไต้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํๅน้กงๅน 
หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และไต้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน 

“เวลาราช การ” หมายความว่า เวลาระหว่าง ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. ของวันทำการ และให้ 
หมายความรวมถึงช่วงเวลาอื่นที่ส่วนราชการกำหนดให้ข้าราชการในลังกัดปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะหรือเป็น 
อย่างอื่นด้วย

“วันทำการ” หมายความว่า วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และให้หมายความรวมถึงวันทำการ ที่ส่วนราชการ 
กำหนดเป็นอย่างอื่นด้วย

“วันหยุดราชการ” หมายความว่า วันเสาร์และวันอาทิตย์ หรือวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ที่ส่วน 
ราชการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงวันหยุดราชการประจำปีหรือวันหยุดพิเศษอื่นๆ ที่คณะ 
รัฐมนตรีกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการนอกเหนือจากวันหยุดราชการประจำปี

“การปฏิบัต ิงานเป็นผลัดหรือกะ” หมายความว่า การปฏิบัติงานประจำตามหน้าที่ของข้าราชการ 
ในส่วนราชการนั้นๆ ซึ่งจัดให้มีการปฏิบัติงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานดัง 
กล่าวถือเป็นเวลาราชการของข้าราชการผู้นั้น ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในผลัดหรือกะหนึ่งๆ ต้องมีเวลาไม่น้อยกว่า 
แปดช่ัวโมง โดยรวมเวลาหยุดพัก

ข้อ ๕ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต้องไต้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของงบประมาณ 
หรือผู้ที่ไต้รับมอบหมายก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยให้พ ิจารณาเฉพาะช่วงเวลาที่จำเป ็นต้องอยู่ 
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในครั้งนั้นๆ เพื่อประโยชน์ของงานราชการเป็นสำคัญ และให้คำนึงถึงความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับระบบและวิธีการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

กรณีที่มีราชการจำเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยยังไม,ไต้รับอนุมัติตามวรรคหนึ่ง 
ให้ดำเนินการขออนุมัติจากผู้มีอำนาจโดยไม,ซักข้า และให้แจ้งเหตุแห่งความจำเป็นที่ไม่อาจขออนุมัติก่อนไต้

ข้อ ๖  กรณีข้าราชการไต้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ 
อนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ไม,มีสิทธิไต้รับเงินตอบแทน เว้น 
แต่ไต้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการก่อนการเดินทาง เมื่อการเดินทางไปราชการนั้นเสร็จสิ้นและกลับ 
ถึงที่ตั้งสำนักงานในวันใด หากจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันนั้น ให้เบิกเงินตอบแทนได้ 

ข้อ ๗ การเบิกเงินตอบแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้
๗.๑ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการ ให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนไดไม,เกินวัน 

ละสี่ชั่วโมงในอัตราชั่วโมงละห้าสิบบาท
๗.๒ การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนไดิไม่เกินวันละเจ็ดชั่วโมง 

ในอัตราชั่วโมงละหกสิบบาท
๗.๓ กรณีมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานซึ่งเป็นภารกิจหลักชองหน่วยงานเป็นครั้งคราวหรือ 

เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้หน่วยงานปฏิบัติโดยมีกำหนดระยะเวลาแน่นอนและมีลักษณะเร่ง 
ด่วน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการหรือประโยชน์สาธารณะ หัวหน้าส่วนราชการอาจสั่งการให้ปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการติดต่อกัน โดยให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทน เป็นรายครั้งไม่เกินครั้งละเจ็ดชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 
หกสิบบาท

๓๑๗



๗.๔ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลายช่วงเวลาภายในวันเดยวกัน ให้นับเวลาปฏิบัติ 
งานนอกเวลาราชการทุกช่วงเวลารวมกัน เพื่อเบิกเงินตอบแทนสำหรับวันนั้น

๗.๕ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอื่นชองทางราชการสำหรับ 
การปฏิบัติงานนั้นแล้ว ให้เบิกได้ทางเดียว

ข ้อ ๘ การปฏิบัติงานดังต่อไปน ี้ไม'อาจเบิกเงินตอบแทนได้- ^
๘.๑ การอยู'เวรรักษาการณ์ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือตาม 

ระเบียบหรือคำสั่งอื่นใดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ไม'มีสิทธิเบิกเงินตอบแทน 
๘.๒ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่เต็มจำนวนชั่วโมง 

ข้อ ๙ การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ปฏิบัติดังนี้
๙.๑ กรณีมีผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการร่วมกันหลายคนให้ผู้ปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่งเบีน 

ผู้รับรองการปฏิบัติงาน หากเป็นการปฏิบัติงานเพียงลำพังคนเดียว ให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นเป็นผู้รับรอง
๙.๒ ให้รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามข้อ ๕ ภายใน 

สิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
ข้อ ๑๐ หลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้เป็นไปตามแบบ 

ที่กรมบัญชีกลางกำหนด หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง
ข้อ ๑๑ การเบ ิกจ ่ายเง ิน ตอบ แท น ท ี่น อก.เห น ือห ร ือแตกต ่างจากท ี่กำห น ดไว ้ใน ระเบ ียบ น ี้ - 

ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ข้อ ๑๒ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ยังมิได้เบิกจ่ายตอบแทนก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 

ให ้ถ ือปฏิบ ัต ิตามระเบ ียบกระทรวงการคลัง ว ่าด ้วยการจ ่ายเง ินตอบแทนการปฏ ิบ ัต ิงานนอกเวลาราชการ 
พ.ศ. ๒(ะ๓๖ หรือตามที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง

ข้อ ๑๓ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(ปรืดิยาธร เทวกุล) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๑ง ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐

๓ ๑ ๘



ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ

พ.ศ. ๒๕๓๖

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ 
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น กระทรวงการคสังด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดระเบียบการจ่ายเงินสมนาคุณ 
ให้แก,กรรมการซึ่งทำหน้าที่สอบสวนข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวน 
ทางวินัยข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๖”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นด้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ 

ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ ‘
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

ข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบ ียบข้าราชการครู ข ้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมายว่าด ้วยระเบ ียบ 
ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข ้าราชการฝ ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด ้วยระเบ ียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการ 
พลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบ ียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข ้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบ ียบข้าราชการ 
ตำรวจ และข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร

“กรรมการ” หมายความว่า ข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบสวนทางวินัยตามกฎหมาย 
ระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการนั้น

“การสอบสวนทางวินัย” หมายความว่า การสอบสวนข้าราชการผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย
อย่างร้ายแรง

ข้อ ๕ ในการประชุมเพื่อพิจารณาสอบสวนทางวินัยข้าราชการแต่ละเรื่องให้กรรมการซึ่งมาประชุม 
ได้รับเงินสมนาคุณ ในอัตราดังน้ี

๓๑๙



(๑) ครั้งละ ๒๕๐ บาท สำหรับการประชุมเพื่อสอบุสวนทางวินัยตามปกติ 
(๒) ครั้งละ ๓๐๐ บาท สำหรับการประชุมเพื่อมีมติว่าพยานหลักฐานมีนํ้าหนักพอสนับสนุนข้อกล่าว 

หาหรือไม่ หรือมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดวินัยอย่างร้าย่แรงหรือไม,
ในกรณีที่วันเดียวกันมีการประชุมมากกว่าหนึ่งครั้งในการสอบสวนทางวินัยเรื่องเดียวกัน ให้ได้รับ 

เงินสมนาคุณเพียงครั้งเดียว เว้นแต่การประชุมครั้งใดเป็นการประชุมเพื่อสอบสวนตาม (๑) และเพื่อลงมติตาม 
(๒) ด้วย ก็ให้ได้รับเงินสมนาคุณตามที่กำหนดไว้ทั้งใน (๑) และ '(๒)

การเบิกจ่ายเงินสมนาคุณตามวรรคหนึ่ง ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะการประชุมภายใน ๖๐ วัน นับแต่วัน 
ที่เริ่มประชุมพิจารณาหรือสอบสวนครั้งแรก

ข้อ ๖  ให้เบิกจ่ายเงินสมนาคุณตามระเบียบนี้ จากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าตอบแทนของ 
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

หลักฐานการจ่ายให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ และให้ผู้เบิกล่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้ง 
กรรมการไปให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี เพื่อตรวจสอบพร้อม 
งบเดือน

ข้อ ๗ การจ่ายเงินสมนาคุณนอกเหนือจากที่กำหนดไวิในระเบียบนี๋ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวง
การคลัง

ข้อ ๘ ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที ่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖

(ลงขื่อ) ธารินทร์ นิมมานเหมินท์
(นายธารินทร์ นืมมานเหมินท์) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

* กระทรวงการคลังเวียนแจ้งให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๕๐๒/ว ๕๒ 
ลงวันที่ มิถุนายน ๒๕๓๖

ต ๒ ๐



ระเบ ียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 

ของข้าราชการและลูกจ้างประจำจองส่วนราชการ (ฉบับท่ี ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยที่เป็นการสมควรแก้[ขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม การครอง 
ชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อให้เป็นไป ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่เห็นชอบให้ปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนชองบุคลากร 
ภาครัฐ และให้ปรับอัตราเงินเดือน หรือค่าจ้างขั้นตํ่า และขั้นสูงชองผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใน 
ลัดส่วนร้อยละห้า และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ ที่เห็นชอบให้ปรับเงินเพิ่มการครองชีพ 
ชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ที่บรรจุ หรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติ 
เฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี 
รวมทั้งทหาร กองประจำการ เพื่อให้บุคลากรภาครัฐดังกล่าวมีรายได้เพียงพอในการดำรงชีพตามภาวะเศรษฐกิจ 
ที่ปรับสูงขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบชองคณะรัฐมนตรี จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบ ียบนี้เร ียกว่า “ระเบ ียบกระทรวงการคลังว ่าด ้วยการเบ ิกจ่ายเงินเพ ิ่มการครองชีพ 
ชั่วคราวชองข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕”

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นดันไป เว้นแต่ 
(๑) ข้อ ๕ และข้อ ๘ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม

พ.ศ. ๒๕๕๔
(๒) ข้อ ๖ และข้อ ๙ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นดันไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “ข ้าราชการ” ในข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการ 
และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

๓๒๑



“ข้าราฃการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบ ียบข้าราชการทหาร (ไม'รวมถึงนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม) 
ข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ (ไม'รวมถึงพลตำรวจสำรอง) ข้าราชการครูและ บุคลากร 
ทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และข้าราชการรัฐสภาสามัญตาม 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา”

ข้อ ๔ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ลูกจ้างชั่วคราว” ระหว่างบทนิยามคำว่า “ลูกจ้างประจำ” และคำ 
ว่า “ทหารกองประจำการ” ในข้อ ๕ ชองระเบียบกระทรวงการคลงว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ, ๒๕๔๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวชองข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๔๔๒

“ลูกจ้างชั่วคราว” หมายความว่า ลูกจ้างชั่วคราวตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้าง ของส่วน
ราชการ”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ชองระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครอง 
ชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๔๔๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวชองข้าราชการ และลูกจ้างประจำชองส่วนราชการ (ฉบับ 
ท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๖ ข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม'ถึงเดือนละหนึ่งหมื่น สองพัน 
สองร้อยแปดสิบห้าบาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละหนึ่งพันห้าร้อยบาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือน 
หรือค่าจ้างแล้วต้องไม'เกินเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท

กรณีจำนวนเงินที่ได้รับตามวรรคหนึ่งรวมกันแล้วไม'ถึงเดือนละแปดพันหกร้อยสิบบาทให้ข้าราชการ 
และลูกจ้างประจำนั้นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีก จนถึงเดือนละแปด 
พันหกร้อยสิบบาท”

ข้อ ๖  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๖/ ๑ ข้อ ๖/ ๒ และข้อ ๖/ ๓ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า 
ด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวชองข้าราชการและลูกจ้างประจำชองส่วนราชการ พ.ศ. ๒๔๔๘

“ข้อ ๖/ ๑ ในกรณีที่ตำแหน่งชองข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ที่คณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลกลางชองข้าราชการแต่ละประเภทกำหนด หรือที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้กำหนดให้ 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ 
ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวที่มีเงินเดือน หรือค่าจ้างไม'ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นห้า 
พันบาท ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือน หรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาท

ข้อ ๖/ ๒ ในกรณีที่ตำแหน่งชองข้าราชการและลูกจ้างประจำที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกลาง 
ของข้าราชการแต่ละประเภทกำหนด หรือที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้กำหนดให้ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับ 
ตำแหน่งบันต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี ให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจำซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้

ตใฮ๒



ดำรงตำแหน่งดังกล่าวที่มีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม,ถึงเดือนละ หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท ให้ไต้รับ 
เงินเพิ่มการคร่องชีพชั่วคราวเดือนละหนึ่งพันห้าร้อยบาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว ต้องไม่เกินเดือน 
ละหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาห-

กรณีจำนวนเงินที่ไต้รับตามวรรคหนึ่งรวมกันแล้วไม่ถึงเดือนละเก้าพันบาท ให้ข้าราชการ และลูกจ้าง 
ประจำนั้นไต้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละ เก้าพันบาท

ข้อ-๖/ ๓ ในกรณีที่ตำแหน่งของลูกจ้างชั่วคราวที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกลางของข้าราชการ 
แต่ละประเภทกำหนด หรือที่กระทรวงการคลังกำหนด ไต้กำหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนั้นต้องใช้ 
วุฒิการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญา'ตรี ให้ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งดังกล่าวที่มีค่าจ้าง 
ไม'ถึงเดือนละเก้าพันบาท ไต้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้น จากค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละเก้าพันบาท” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกข้อ ๗ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม การครองชีพ 
ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบกระทรวง 
การคลังว ่าด ้วยการเบ ิกจ่ายเง ินเพ ิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 
(ฉบับท่ี ๓) .พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗/ ๑ ของระเบ ียบกระทรวงการคลังว ่าด ้วยการเบ ิกจ ่ายเง ินเพ ิ่ม  
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแกิใขเพิ่มเติม ระเบียบ 
กระทรวงการคลังว ่าด ้วยการเบ ิกจ่ายเงินเพ ิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วน 
ราชการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๗/ ๑ ทหารกองประจำการซึ่งไต้รับเงินเดือนในระดับ พ.๑ กรณีที่เงินเดือนรวมกับเบี้ยเลี้ยง 
ประจำตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการนั้นแล้ว มีจำนวนไม,ถึงเดือนละแปดพันหกร้อยสิบบาท ให้ไต้รับ 
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นตามอัตราที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ซึ่งเมื่อรวมกัปเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง 
ประจำตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวแล้วต้องไม'เกิน เดือนละแปดพันหกร้อยสิบบาท

ให้นำความในข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๒ มาใช้บังคับกับการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ 
ทหารกองประจำการด้วยโดยอนุโลม”

ข้อ ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เบีนข้อ ๗/ ๒ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ เบิกจ่ายเงินเพิ่ม 
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘

“ข้อ ๗/ ๒ ทหารกองประจำการซึ่งไต้รับเงินเดือนในระดับ พ.๑ กรณีที่เงินเดือนรวมกับเบี้ยเลี้ยง 
ประจำตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการนั้นแล้ว มีจำนวนไม'ถึงเดือนละเก้าพันบาท ให้ไต้รับเงินเพิ่มการ 
ครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นตามอัตราที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงประจำตามข้อ 
บังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวแล้วต้องไม่เกินเดือนละเก้าพันบาท

ให้นำความในข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๒ มาใช้บังคับกับการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก' 
ทหารกองประจำการด้วยโดยอนุโลม”

ข้อ ๑ 0  ให้ยกเสิภความในข้อ ๙ ของระเบ ียบกระทรวงการคล ังว ่าด ้วยการเบ ิกจ ่ายเง ิน เพ ิ่ม  
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ•ศ- ๒๕๔๘ และให้ใช้ความ ต่อไปนี้แทน

ต ๒ ต



“ข้อ ๙ ให้ส่วนราชการออกคำสั่งการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและให้ส่วนราชการ ผู้เบิก 
ส่งคำขอเบิกเงินซึ่งตรวจสอบถูกต้องแล้วมายังกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด โดยไม่ต้อง ส่งลำเนาคำ 
สั่งประกอบคำขอเบิกเงิน” \  '?

ข้อ ๑๑  ให้ยกเลิกข้อ ๑๐ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม การครองชีพ 
ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ส..๒๕๔๘

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒ ของระเบ ียบกระทรวงการคลังว ่าด ้วยการเบ ิกจ ่ายเง ินเพ ิ่ม 
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๒ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและหลักฐานการจ่าย ให้ถือปฏิบัติ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม 
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน หรือระเบ ียบกระทรวงการคลังว่าด ้วยการจ่ายค่าจ้างล ูกจ้างของส่วนราชการ 
แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม และให้เก็บหลักฐานการจ่ายไว้ที่ส ่วนราชการเพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ตรวจสอบ”

ข้อ ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เปีนข้อ ๑๒/ ๑ และข้อ ๑๒/ ๒ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย 
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘

“ข้อ ๑๒/ ๑ ในกรณ ีท ี่ส ่วนราชการมีบ ีญหาในการปฏิบ ัต ิตามระเบ ียบนี้ ให้กระทรวงการคลัง 
เป็นผู้วินิจฉัย และในกรณีที่ส่วนราชการไม,สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในระเบียบนี้ ให้ส่วนราชการ ขอทำ 
ความตกลงกับกระทรวงการคลัง

ข้อ ๑๒/ ๒ การได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบนี้มิให้ใช้บังคับกับผู้ที่มีสิทธิ ได้รับเงิน 
เพิ่มสำหรับตำแหน่งตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวน คดีพ ิเศษ 
และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งตามระเบียบคณะกรรมการ กฤษฎีกาว่าด้วย 
การกำหนดตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกา”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ ๑๘ ง ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕

ฅ ๒ ๔



ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว ่าด ้ว ย ค ่า ใช ้จ ่า ย ใน ก าร แ ก อ บ ร ม  

พ .ศ. ๒๕๔๑

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ'ฝึกอบรมหาร
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 

๒๔๒๘ ประกอบกับข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
พ.ศ. ๒๔๓๙ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๔๔๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให่ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งชัดหรือ 

แย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

และส่วนราชการตามประกาศกรุงเทพมหานครว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจ 
หน้าที่ส่วนราชการกรุงเทพมหานครที่ไม่ตํ่ากว่าระดับกอง

“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐทั้งใน 
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย 
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติยให้เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น แต่ไม' 
รวมถึงหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการ 
กรุงเทพมหานคร

“ล ูกจ ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยลูกจ้าง
“หน่วยงานผู้จัด” หมายความว่า หน่วยงาน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยอื่นที่มิใช่หน่วยงาน 

ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จัดหรือจัดร่วมกัน
“การฝึกอบรม” หมายความว่า การอบรม การประชุม การสัมมนาทางวิชาการ หรือเซิงปฏิบัติการ 

การบรรยายพิเศษการฝึกศึกษาหรือที่เรียกซื่ออย่างอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีโครงการหรือหลักสูตร

ฅใฅ๕



และช่วงเวลาจัดที่แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยไม่มีการรับ 
ปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหมายความรวมถึงการดูงาน การฝึกงานด้วย

“การ'ฝึกศึกษา” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ หรือประสบการณ์ด้วยการศึกษาและฝึกปฏิบัติ 
“การดูงาน” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ที่ได้กำหนด 

ไวิในหลักสูตร หรือโครงการให้มีการดูงาน ก่อน ระหว่าง หรือหลังการฝึกอบรม และหมายความรวมถึงโครงการ 
ดูงานภายในประเทศที่หน่วยงานจัดขึ้น

“การฝึกงาน” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติงานซึ่งกำหนดไว้ 
ในหลักสูตร หรือโครงการ และหมายความรวมถึงการปฏิบัติงานภาคสนามด้วย -

“ผ ู้เข ้าร ับการฝึกอบรม” หมายความว่า ข ้าราชการ ข ้าราชการการเม ือง ล ูกจ้าง สมาซิกสภา 
กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และบุคคลภายนอก

“บุคคลภายนอก” หมายความว่า บุคคลอื่นที่มิใช่ข้าราชการ ลูกจ้าง ข้าราชการการเมือง สมาซิก 
สภากรุงเทพมหานคร สมาซิกสภาเขต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน

“การฝึกอบรมระดับด้น” หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ 
ระดับ ๑ และระดับ ๒ หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า

“การฝึกอบรมระดับกลาง” หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผ ู้เข ้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป ็น 
ข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๓ ถึงระดับ ๘ หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า

“การฝึกอบรมระดับสูง” หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ 
ตั้งแต่ระดับ ๙ ข้ึนไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า

“ค่าอาหาร” หมายความว่า ค่าอาหารเข้า อาหารกลางวัน และอาหารเย็น 
“วิทยากร” หมายความว่า ผู้บรรยาย ผู้อภิปราย หรือที่เรียกซื่ออย่างอื่นที่ทำหน้าที่ให้ความรู้แก,ผู้ 

เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร ท้ังน้ีไม,รวมถึงผู้จัดการฝึกอบรม
ข้อ ๕ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้ 

เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวด ๑ 
ท่ัวไป

ข้อ ๖  หลักสูตรและโครงการฝึกอบรมที่หน่วยงานเป็นผู้จัด หรือจัดร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหรือเอกซน ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

ข้อ ๗ การจัดการฝึกอบรม การเดินทางไปจัดและการเข้ารับการฝึกอบรม และการเดินทางไปลูงาน 
ในประเทศและหรือต่างประเทศตามที่กำหนดในหลักสูตรต้องได้รับอนุมัติจาก

(๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร สำหรับกรณีที่มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นข้าราขการกรุงเทพมหานคร 
ระดับ ๘ ลงมาและหรือลูกจ้างเท่านั้น

๓๒๖



(๒) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับกรณีนอกเหนือ (๑)
โดยให้พิจารณาอนุมัติเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวช้องหรือเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานนั้น ตามจำนวน 

ที่เห็นสมควรและภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
ข้อ ๘ การแกอบรมในต่างประเทศท่ีได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ 

ทั้งหมด ไม,ว่าเป็นเงิน บริการ หรือสิ่งของ ให้งดเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้
กรณีได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายในประเทศบางส่วน หากจำเป็นต้องเบิกค่าใช้จ่ายสมทบ 

ให้เบิกค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของระเบียบนี้
กรณีได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานในต่างประเทศบางส่วน หากจำเป็นต้องเบิกค่าใช้จ่ายสมทบ 

ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ข้อ ๙  บุคคลที่จะเบิกค่าใช้จ่ายในการแกอบรมตามระเบียบนี้ได้แก่ 
(๑) ประธานในพิธีเปีด - บิดการแกอบรม
(๒) ช้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดแกอบรม
(๓) วิทยากร
(๔) ผู้เข้ารับการแกอบรม
(๔) ผู้สังเกตการณ์
ข้อ ©๐ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาแกอบรมสำหรับแขกผู้มเีกียรติ ผู้ติดตามให้ผู้มอีำนาจ 

ตามข้อ ๗ พิจารณาเฉพาะผู้ที่จำเป็นตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) กรณีบุคคลดังกล่าวสังกัดส่วนราชการอื่นและเบิกค่าใช้จ่ายจากด้นสังกัดให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

และอัตราแห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(๒) กรณีหน่วยงานผู้จัดแกอบรมเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับแขกผู้มีเกียรติและผู้ติดตามที่สังกัดส่วน 

ราชการอื่น สังกัดหน่วยงานผู้จัดแกอบรมและบุคคลที่มิได้เป็นช้าราชการหรือลูกจ้างให้เบิกจ่ายได้เช่นเดียวกับ 
ผู้เช้ารับการแกอบรม เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เบิกจ่ายในอัตราที่นอกเหนือจากที่ 
กล่าว

ข้อ ๑๑ การเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้
(๑) ช้าราชการแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามระดับตำแหน่ง ชั้นยศ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย 

ในการเดินทางไปราชการโดยอนุโลม
(๒) ลูกจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งลูกจ้างตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่า 

ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราขการของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
ข้อ ๑๒ บุคคลตามข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ที่มิใช่เป็นช้าราชการหรือลูกจ้างให้เทียบตำแหน่ง เพื่อเบิกจ่าย 

ตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้
(๑) บุคคลภายนอกเทียบเท่าช้าราชการระดับ ๑
(๒) สมาซิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาซิกสภาเขตเทียบเท่าช้าราชการระดับ ๑๐ และระดับ ๗

ตามลำดับ

ฅ๒๗



(๓) ข้าราชการการเมือง ให้เป็น่ไปตามกระทรวงการคลังเทียบตำแหน่งไว้ 
(๔) กำนันและผู้ใหญ่บ้านให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังเทียบตำแหน่งไว้ 
(๔) ผู้นำชุมชนเทียบเท่าข้าราชการระดับ ๑
(๖) วิทยากร ให้เทียบระดับตำแหน่งตามระดับตำแหน่ง หรือชั้นยศสูงสุดของแต่ละระดับ การ'ฝิก 

อบรม ยกเว้นการ!(เกอบรมระดับสูง ให้เทียบเท่าข้าราชการระดับ ๑๐

หมวด ๒
ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานผู้จัดการแกอบรมที่จัดในประเทศ

ข้อ ©๓ การพิจารณาหาสถานที่เพื่อการ'สิกอบรม ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจอนุมัติหลักสูตร 
และโครงการตามข้อ ๖

ข้อ ๑๔ ให้หน่วยงานเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการแกอบรมได้ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่แกอบรม 
(๒) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการแกอบรม 
(๓) ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
(๔) ค่าพิมพ์และเขียนใบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หนังสือรับรองผู้ผ่านการแกอบรม
(๔) ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งติพิมพ์
(๖) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
(๗) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการแกอบรม
(๘) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(๙) ค่าสมนาคุณวิทยากร
(๑๐) ค่าอาหาร
(๑๑) ค่าเช่าที่พัก
(๑๒) ค่ายานพาหนะ
(๑๓) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
(๑๔) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดแกอบรม
ค่าใช้จ่ายตาม (๑) ถึง (๗) และ (๑๔) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม,เกินราคามาตรฐานที่กระทรวง 

การคลังกำหนด (ถ้ามี)
ค่าใช้จ่ายตาม (๘) สำหรับบุคคลตามข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงไม'เกินอัตรา 

ตามบัญชีที่กระทรวงการคลังกำหนด
ค่าใช้จ่ายตาม (๙) ถึง (๑๒) ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ ๑๔ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ และ

ขอ ๑๘

ฅ ๒ ๘



ค่าใช้จ่ายตาม (๑๓) ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๒๑
ทังบี ให ้หน ่วยงานผ ู้จ ัดการฝ ึกอบรมเบ ิกจ ่ายค ่าใช ้จ ่ายแต ่ละรายการโดยคำน ึงถ ึงความจำเป ็น 

เหมาะสมและประหยัด
ข้อ ๑๔ การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ วิทยากรต้องไม,เป็นผู้ดำรง 

ตำแหน่ง ซึ่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กำหนดให้มีหน้าที่เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมประจำหน่วยงาน ผู้จัด 
หรือผู้ทำหน้าที่วิทยากรในการปฐมนิเทศช้าราชการหรือลูกจ้างในหน่วยงานที่ตนสังกัด โดยให้ปฏิบัติตามหลัก 
เกณฑ์และอัตรา ดังนี้

(๑) หลักเกณฑ์การจ่าย
(๑.๑) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร ใม่เกิน

๑ คน
(๑.๒) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการอภิปรายเป็นคณะหรือสัมมนาให้จ่ายค่าสมนาคุณ 

วิทยากรไดไม่เกิน ๕ คน
(๑.๓) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติแบ่งกลุ่มอภิปราย หรือ 

แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม ซึ่งจำเป็นต้องมีวิทยากรประจำกลุ่ม ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ ไม่เกินกลุ่มละ ๒ คน
(๑.๔) ชั่วโมงการฝึกอบรมใดมีวิทยากรเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ดังกล่าวช้างด้นให้เฉลี่ยจ่าย 

เงินสมนาคุณภายในจำนวนเงินที่จ่ายได้
การฝึกอบรม ๑ ช่ัวโมง ต้องมีเวลาไม่น้อยกว่า ๔๐ นาที หากการฝึกอบรมมีเวลาไม่เต็ม ๑ ช่ัวโมง 

แต่ไม่น้อยกว่า ๒๔ นาที ให้เบิกจ่ายเงินสมนาคุณวิทยากรได้กึ่งหนึ่ง 
(๒) อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร

(๒.๑) ว ิทยากรท ี่เป ็น ช ้าราชการล ูกจ ้างชองท างราชการห ร ือช ้าราชการและล ูกจ ้างของ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ 
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานและลูกจ้างชองรัฐวิสาหกิจให้ได้รับค่าสมนาคุณตามอัตราที่กระทรวง 
การคลังกำหนด

(๒.๒) วิทยากรที่มิใช่บุคคลตาม (๒.๑) ให้จ่ายเพิ่มอีกหนึ่งเท่าชองแต่ละระดับการฝึกอบรม
(๒.๓) การฝึกอบรมระดับสูงที่จำเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นพิเศษ และจะ 

เบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรสูงกว่าอัตราที่กำหนดช้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(๒.๔) การฝึกอบรมที่หน่วยงานจัดร่วมกับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือเอกซน ถ้าวิทยากรได้ 

รับค่าสมนาคุณจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกซนแล้ว ให้งดเบิกค่าสมนาคุณจากกรุงเทพมหานครก
ข้อ ๑๖ ค่าอาหารกรณีที่หน่วยงานผู้จัดการฝึกอบรมออกค่าใช้จ่ายในการจัดอาหารสำหรับบุคคล 

ตามข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ให้เบิกค่าอาหารได้เท่าที่จ่ายจริง ตามระดับการฝึกอบรมไม,เกินอัตราตามบัญชีที่กระทรวง 
การคลังกำหนด

ข้อ ๑๗ ค่าเช่าที่พัก กรณีที่หน่วยงานผู้จัดการฝึกอบรมกำหนดให้พักแรมร่วมกันและออกค่าใช้จ่าย 
เกี่ยวกับที่พักสำหรับบุคคลตามข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

ฅ๒๙



(๑) กรณีสถานที่พักแรมของเอกซน
(๑.๑) การจัดที่พักสำหรับผู้เข้ารับการแกอบรมระดับต้นและการ‘ฝึกอบรมระดับกลาง ให้พัก 

ร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปต่อหนึ่งห้อง ตามสภาพของสถานที่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม'เหมาะสมหรือมีเหตุจำเป็นไม่ 
อาจพักรวมกับผู้อื่นไต้

(๑.๒) การจัดที่พักสำหรับผู้เข้ารับการแกอบรมระดับสูง ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้จัดการแกอบรม 
พิจารณาตามความเหมาะสม

(๑.๓) การจัดท ี่พ ักสำหรับประธานในพ ิธ ีเป ิดป ิดการฝ ึกอบรมแขก ผ ู้ม ีเก ียรต ิ ผ ู้ต ิดตาม 
ผู้ส ังเกตการณ์และวิทยากร ทุกระดับการแกอบรมให ห้ ัวหน้าหน่วยงานผู้จ ัดการแกอบรมพิจารณาตามความ 
เหมาะสม

(๑.๔) การจัดที่พักสำหรับข้าราซการและลูกจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดแก 
อบรมทุกระดับการแกอบรม ที่มี'ระดับตำแหน่ง หรือขั้นยศไม'สูงกว่าระดับ ๘ หรือเทียบเท่า ให้ถือตามหลักเกณฑ์ 
ตาม (๑.๑) กรณีนอกเหนือจากนี้ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้จัดการแกอบรมพิจารณาตามความเหมาะสม 

(๒) กรณีสถานที่พักแรมของส่วนราซการ หรือรัฐวิสาหกิจ
การจัดทีพั่กสำหรับผู้เข้ารับการแกอบรมระดับต้น การแกอบรมระดับกลางและการแกอบรมระดับ 

สูง ประธานในพิธีเปิดปิดการแกอบรม แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตาม ผู้สังเกตการณ์ วิทยากร ข้าราซการและลูกจ้างที่ 
ไต้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดแกอบรม ให ้หัวหน้าหน่วยงานผู้จ ัดการแกอบรมพิจารณาตามความ 
จำเป็นและเหมาะสม

(๓) อัตราค่าเข่าที่พัก ให ้เบิกจ่ายตามระดับการแกอบรม ดังนี้
(๓.๑) กรณีพักแรมร่วมกันในสถานที่ของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจให้เบิกจ่ายตามอัตราที่ส่วน 

ราขการหรือรัฐวิสาหกิจเรียกเก็บ
(๓.๒) กรณีพักแรมร่วมกันในสถานที่ของเอกซน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเข่า 

ห้องพักตามบัญชีที่กระทรวงการคลังกำหนด
กรณีพักแรมร่วมกันในสถานที่ของเอกซนโดยเหมารวมห้องพักซึ่งมีทั้งห้องพักคนเดียวและห้อง 

พักตั้งแต่สองคนขึ้นไป ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาไต้เท่าที่จ่ายจริงโดยเฉลี่ยไม'เกินอัตราค่าเข่าที่พักตามบัญชีที่ 
กระทรวงการคลังกำหนด

หากหลักสูตรการแกอบรมมีระยะเวลาตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไปให้เบิกค่าเข่าทีพั่กไต้เท่าที่จ ่ายจริง 
ไม'เกิน ๓ ใน ๔ ของอัตราค่าเข่าที่พักตามบัญชีที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ ๑๘ ค่ายานพาหนะ กรณีหน่วยงานผู้จัดการแกอบรมจัดยานพาหนะระหว่างการแกอบรม หรือ 
การดูงานและออกค่าใช้จ่ายดังกล่าวสำหรับบุคคลตามข้อ ๙ และข้อ ๑ 0  ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) กรณีใช้ยานพาหนะของหน่วยงานผู้จัดการแกอบรม หรือกรณียืมยานพาหนะจากส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานอื่น ให้เบิกค'านํ้ามันเชื้อเพลิงได้เท่าที่จ่ายจริง

(๒) กรณ ีใช ้ยานพาหนะของเอกซน ให ้เบ ิกจำยได ีโดยอน ุโลมตามหลักเกณฑ ์และอ ัตราตาม 
พระราซกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดังนี้

ฅต๐



(๒.๑) การเกอบรมระดับต้น ในอัตราตามสิทธิข้าราชการระดับ ๒ หรือเทียบเท่า 
(๒.๒) การเกอบรมระดับกลาง ในอัตราตามสิทธิข้าราชการระดับ ๖ หรือเทียบเท่า 
(๒.๓) การเกอบรมระดับสูง ในอัตราตามสิทธิข้าราชการระดับ๑๐ หรือเทียบเท่า เว้นแต่กรณี 

เดินทางโดยเครื่องบิน ให้!,ช้ช้ันธุรกิจ กรณีที่ไม'สามารถเดินทางโดยชั้นธุรกิจให้เดินทางโดยชั้นหนึ่ง
ค่ายานพาหนะ ก่อน ระหว่างและหลังการเกอบรม หรือการดูงานในลักษณะเหมาให้เบิกจ่ายไต้ตาม 

ที่จ่ายจริงตามความจำเป็นและประหยัด โดยให้อยู่ในดุลยพินิจชองหัวหน้าหน่วยงานผู้จัดการเกอบรม
ข้อ ๑๙ กรณีหน่วยงานผู้จัดการเ ก อบรมเป็นผู้ติดต่อประสานงานเรื่องจัดอาหาร ที่พัก' และหรือยาน 

พาหนะแทนบุคคลตามข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ให้หน่วยงานผู้จัดการเ ก อบรมดำเนินการ ดังนี้ - 
(๑) คำนวณค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนแต่ละระดับการเ ก อบรมไม'เกินอัตรา ดังนี้ 

(๑.๑) ค่าอาหาร ไม'เกินอัตราตามนัญซีที่กระทรวงการคลังกำหนด 
(๑.๒) ค่าที่พัก ไม'เกินอัตราตามบัญชีที่กระทรวงการคลังกำหนด
(๑.๓) ค่ายานพาหนะ ไม'เกินหลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ ๑๘ (๒) และแจ้งให้ส่วนราชการหรือ 

หน่วยงานผู้ส่งทราบเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการเกอบรมและผู้สังเกตการณ์ต่อไป
(๒) ค่าใช้จ่ายสำหรับประธานในพิธีเปิดปิดการเกอบรม ช้าราชการและลูกจ้างที่ไต้รับมอบหมาย 

ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเกอบรม แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตาม และ หรือวิทยากรให้หน่วยงาน ผู้จัดุการ เกอบรม 
เบิกจ่ายไต้ตามหลักเกณฑ์และอัตราเช่นเดียวกับผู้เข้ารับการเกอบรมแต่ละระดับการเกอบรม โดยให้งดเบิกค่า 
ใช้จ่ายดังกล่าวจากต้นสังกัด

(๓) สำหรับหลักเกณฑ์การจัดที่พักและยานพาหนะให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ - 
ข้อ ๒๐ กรณีหน่วยงานผู้จ ัดการเกอบรมไม'จัดอาหาร ที่พัก และหรือยานพาหนะ หรือมิไต้เป็น 

ผู้ติดต่อประสานงานในเรื่องดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้จ ัดการเกอบรมเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเกอบรมใน 
ส่วนที่มิไต้ดำเนินการสำหรับบุคคลตามข้อ ๙ (๑) ถึง (๓)โดยอนุโลมตามหลักเกณฑ์และอัตราแห่งพระราชกฤษฎีกา 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เว้นแต่

(๑) การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางแต่ละจันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑.๑) การเ ก อบรมที่มีการจัดอาหารทุกมื้อ ให้งดเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(๑.๒) การเ ก อบรมที่ม ีการจัดอาหารไม่ครบทุกมื้อให้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้ดังนี้,

กรณีจัดอาหาร ๒ ม้ือ เบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางไดํไม'เกิน ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทางเหมาจ่าย

กรณีจัดอาหาร ๑ ม้ือ เบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางไดํไม,เกิน ๒ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทางเหมาจ่าย

(๒) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก กับสถานที่จัดเ ก อบรมในช่วงระหว่างการเ ก อบรม 
ห้ามเบิกค่าพาหนะรับจ้าง

ข้อ ๒๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนการจัดเ ก อบรมของข้าราชการ 
และลูกจ้างที่ไต้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเ ก อบรม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราแห่งพระราช 
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

๓ ๓ ๑



หมวด ๓
ค่าใช้จ่ายของผู้เช้ารับการัฝืกอบรมและผู้สังเกตการณ์

ข้อ ๒๒ ค่าใช้จ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกซื่ออย่าง 
อื่นสำหรับผู้เช้ารับการ!]กอบรม ให้เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ในกรณี 
ต่อไปนี้

(๑) การ!เกอบรมที่ส่วนราขการ รัฐวิสาหกิจ จัดหรือร่วมกันจัด
(๒) การ!เกอบรมที่เอกขนจัดหรือร่วมกับส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจจัด
(๓) การ!เกอบรมในต่างประเทศ
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป!กอบรม ให้เบิกจ่ายตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดิน 

ทางไปราชการ เว้นแต่กรณีค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหาร ให้งดเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางระหว่างที่อยู่ในช่วง!กอบรม 
ข้อ ๒๓ กรณ ีหน ่วยงานผู้จ ัดการ!กอบรมออกค่าใช ้จ ่ายเก ี่ยวก ับค ่าอาหารค่าท ี่พ ักและค่ายาน 

พาหนะทั้งหมด ให้ผู้เช้ารับการ!กอบรมและผู้สังเกตการณ์งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อ ๒๔ กรณีหน่วยงานผู้จ ัดการ!กอบรมออกค่าใช้จ ่ายเกี่ยวกับค่าอาหาร ค่าที่พัก หรือค่ายาน 

พาหนะบางส่วนให้ผู้เช้ารับการ!กอบรมและผู้สังเกตการณ์เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป!กอบรมเฉพาะส่วนที่ 
หน่วยงานผู้จัดการ!กอบรมมิได้ออกให้โดยอนุโลม ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภาย 
ใต้หลักเกณฑ์ข้อ ๒๐

ข้อ ๒๔ กรณีหน่วยงานผู้จ ัดการ!กอบรมเป็นผู้ต ิดต่อประสานงานเรื่องอาหาร ที่พัก และยาน 
พาหนะทั้งหมดหรือบางส่วน โดยกรุงเทพมหานครออกค่าใช้จ่ายเอง ให้เบ ิกค่าใช้จ่ายของผู้เช้ารับการ!กอบรม 
และผู้สังเกตการณ์ตามจำนวนเงินต่อคนที่หน่วยงานผู้จัดแจ้ง ในอัตราไม,เกินข้อ ๑๙

สำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่หน่วยงานผู้จัดการ!กอบรมมิได้ดำเนินการให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไป!กอบรมโดยอนุโลม ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายใต้หลักเกณฑ์ข้อ ๒๐

ข้อ ๒๖ กรณีหน่วยงานผู้จัดการ!กอบรมไม่จัด หรือไม,ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับค่าอาหาร ค่าที่ 
พัก และค่ายานพาหนะ ให้ผู้เช้ารับการ!กอบรมและผู้สังเกตการณ์เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป!กอบรมโดย 
อนุโลมตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

หมวด ๔
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการัฝืกอบรมที่จัดในต่างประเทศ

ข้อ ๒๗ ค่าใช้จ่ายชองหน่วยงานผู้จัดการ!กอบรมในต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(๑) ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการ!กอบรมให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑๔ เว้นแต่ค่าอาหารว่างและ 

เครื่องดื่ม ให้เบิกจ่ายเพิ่มตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

ฅฅ๒



สำหรับค่าสมนาคุณวิทยากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๑๕ 
(๒) กรณีหน่วยงานผู้จ ัดการเกอบรมเป็นผู้ออกค่าใช้จ ่ายเกี่ยวกับค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่ายาน 

พาหนะ สำหรับบุคคลตามข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(๒.๑) ค่าอาหาร คนละ วันละไม'เกิน ๒,(ะ๐๐ บาท
(๒.๒) การจัดที่พักและอัตราค่าที่พักในลักษณะเช่า หรือลักษณะเหมาให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

ข้อ ๑๗ แต่อัตราไม'เกินบัญชีที่กระทรวงการคลังกำหนด
(๒.๓) ค่ายานพาหนะระหว่างการเ ก อบรม หรือการดูงานให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑๘ 

ข้อ ๒๘ กรณีหน่วยงานผู้จัดการเ ก อบรมเป็นผู้ติดต่อประสานงานเรื่องจัดอาหาร ที่พักและหรือ 
ยานพาหนะแทนบุคคลตามข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑๙ เว้นแต่อัตราค่าอาหารเท่าที่จ ่าย 
จริง คนละวันละไม่เกิน ๒,๕๐๐ บาท ค่าที่พักเท่าที่จ่ายจริงไม'เกินอัตราตามบัญชีที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ ๒๙ กรณีหน่วยงานผู้จัดการเ ก อบรมไม'จัดอาหาร ที่พัก และหรือยานพาหนะ หรือมิได้เป็น 
ผู้ติดต่อประสานงานในเรื่องดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้จัดการเ ก อบรมเบิกค'าใข้จ่ายในการเดินทางไปเ ก อบรมใน 
ส่วนที่มิได้ดำเนินการของบุคคลตามข้อ ๙ (๑) ถึง (๓) โดยอนุโลมตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการภายใต้หลักเกณฑ์ข้อ ๒๐

ข้อ ๓๐ ค่าใช้จ่ายของผูเ้ข้ารับการเ ก อบรมและผู้สังเกตการณีในการเดินทางไป เก อบรมท่ีหน่วย 
งานผู้จัดในประเทศจัดหรือหน่วยงานของต่างประเทศจัดให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในหมวด ๓ เว้นแต่กรณีหน่วย 
งานผู้จัดดังกล่าวเป็นผู้ติดต่อประสานงานเรื่องจัดอาหาร ที่พัก และยานพาหนะ โดยกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ออก 
ค่าใช้จ่ายเอง ให้เบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามจำนวนเงินต่อคนที่หน่วยงานผู้จัดแจ้งตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(๑) ค่าอาหารให้เบิกจ่ายเท่าที่จ ่ายจริง คนละวันละไม'เกิน ๒,๕๐๐ บาท 
(๒) ค่าที่พัก เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม'เกินอัตราตามบัญชีที่กระทรวงการคลังกำหนด 
(๓) ค่ายานพาหนะระหว่างการเ ก อบรม หรือการดูงาน ไม'เกินหลักเกณฑ์และอัตรามาตามข้อ ๑๘ (๒)

หมวด ๕
ค่าใช้จ่ายในการจ้างจัดการแกอบรม

ข้อ ๓๑ การจ้างจัดการเ ก อบรมให้ผู้มีอำนาจอนุมัติตามข้อ ๖ พิจารณาใชบ้ริการของส่วนราชการ 
อื่น และหรือเอกชนภายในประเทศจัดเ ก อบรมภายในประเทศ ซึ่งหลักสูตรหรือโครงการเ ก อบรมดังกล่าว 
จะกำหนดให้มีการดูงานในประเทศ และหรือในต่างประเทศหรือไม่ก็ตาม โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างจัดการ 
เ ก อบรมได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด



หมวด ๖
ค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศ

ข้อ ๓๒ การประชุมระหว่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน 
การประชุมระหว่างประเทศโดยอนุโลม

ข้อ ๓๓ การจัดการประชุม การเดินทางไปจัดและเข้าร่วมประชุม และการเดินทางไปดูงานใน 
ประเทศต้องได้รับอนุมัติจากผู้ม ีอำนาจอนุมัติตามข้อ ๗ โดยให้อนุมัติเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวช้องหรือเป็น 
ประโยชน์ต่อหน่วยงานนั้น ตามจำนวนที่เห็นสมควร และภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

ข้อ ๓๔ การพิจารณาหาสถานที่เพื่อจัดการประชุม ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจอนุมัติตามข้อ ๖ 
ข้อ ๓๔ การเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับช้าราชการและลูกจ้างให้เป็นไปตามข้อ ๑๑ ส่วนบุคคลที่มิใช่เป็น 

ช้าราชการหรือลูกจ้าง ให้เทียบตำแหน่งเพื่อเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้ 
(๑) บุคคลภายนอกเทียบเท่าช้าราชการระดับ ๑
(๒) สมาขิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาขิกสภาเขตเทียบเท่าช้าราชการระดับ ๑๐ และระดับ ๗

ตามลำดับ
(๓) ข้าราชการการเมือง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังเทียบตำแหน่งไว้ 
(๔) กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังเทียบตำแหน่งไว้ 
(๔) ผู้นำชุมชนเทียบเท่าช้าราชการระดับ ๑
(๖) วิทยากร ให้เทียบตำแหน่งตามระดับตำแหน่ง หรือชั้นยศสูงสุดชองแต่ละระดับ การแกอบรม 

ยกเว้นการแกอบรมระดับสูง ให้เทียบเท่าข้าราชการระดับ ๑๐
(๗) ผู้แทนประเทศไทย ให้เทียบเท่าช้าราชการระดับ ๙
ข้อ ๓๖ การเบิกค่าใช้จ่ายของหน่วยงานผู้จัดการประชุม ค่าลงทะเบียนในการเช้าร่วมประชุมของ 

ผู้แทนประเทศไทยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

หมวด ๗ 
เบ ็ดเตเด

ข้อ ๓๗ ให้หน่วยงานผู้จัดการแกอบรมประเมินผลการแกอบรมและรายงานต'อผู้มือำนาจอนุมัติ 
ตามข้อ ๖ ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดการแกอบรม

กรณีหน่วยงานส่งช้าราชการ ลูกจ้าง และหรือผู้สังเกตการณ์เช้ารับการแกอบรมที่ส่วนราชการอื่น 
เป็นผู้จัด ให ้ผ ู้เข ้าร ับการแกอบรมแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มจัดทำรายงานผลการเช้ารับการแกอบรมเสนอต่อ 
ผู้มีอำนาจอนุมัติตามข้อ ๗ ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันเดินทางกลับจากการแกอบรมถึงสถานที่ปฏิบัติราชการ

ฅ ต ๔



ข้อ ๓๘ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่นหรือที่ไม'มีกำหนดไวในระเบียบนี้ให้เสนอ 
ผู้ว่าราขการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการเป็นคราวๆ ไป

ประกาศ ณ วันที ่ ๑๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

(ลงซ่ือ) ญาณเดช ทองสิมา
(นายญาณเดช ทองสิมา)

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ฅฅ๕



ระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยการใช้เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินที่ม ีผ ู้บริจาคให้กรุงเทพมหานครเพื่อช่วยเหลือ 
ผู้ประสบสาธารณภัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๔๒๘ ประกอบกับข้อ ๔ ข้อ ๑๘ และข้อ ๒๐ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๒๙ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการใช้เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ 
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๔๔๔)

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันลัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัด 

หรือแย้งกับระเบียบนี้ให่ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

และส่วนราชการตามประกาศกรุงเทพมหานครว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจ 
หน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานครที่ไม่ตํ่ากว่าระดับกอง

“ เงินบริจาค” หมายความว่า บรรดาเงินที่หน่วยงานได้รับจากผู้มอบให้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 
หน่วยงานหรือกรุงเทพมหานครใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ทั้งนี้รวมถึงดอกผลที่เกิดขึ้นนั้นด้วย 

“สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยจากโรคระบาด การก่อวินาศภัย ตลอด 
จนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณซนในเขตกรุงเทพมหานครและนอกเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิด 
ฃึนจากธรรมชาติหรือมีผู้ทำให้เกิดฃึน ซ่ึงก่อให้เกิดอันตรายแก,ชีวิต ร่างกาย ของประชาซน หรือความเสียหายแก ่
ทรัพย์สินชองประชาชนหรือชองรัฐ

“ผู้ประสบสาธารณภัย” หมายความว่า ประซาซนผู้ประสบสาธารณภัย

๓๓๖



ข้อ ๕ กรุงเทพมหานครอาจรับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยโดยวิธีใดๆ ได้ตาม 
ความเหมาะสม โดยให ้สำน ักการคลังเป ็นผู้ร ับผ ิดชอบเป ิดบ ัญชีเง ินบริจาคฝากไว้ก ับธนาคารของรัฐตามที่ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบ

ให้หน่วยงานที่รับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยออกใบเสร็จรับเงินให้แก'ผู้บริจาค 
ในกรณ ีท ี่ผ ู้บริจาคแจ้งความประสงค์ต ้องการใบเสร็จรับเงินและให้นำเงินท ี่ร ับบริจาคฝากเข ้าบ ัญชีธนาคาร 
ตามวรรคหนึ่ง

ข้อ ๖  เงินบริจาคตามระเบียบน ีไ้ม่ต้องนำส่งเป็นรายรับของกรุงเทพมหานคร
ข้อ ๗ กรุงเทพมหานครอาจนำเงินบริจาคมอบต่อผู้ประสบสาธารณภัยโดยตรง หรือนำไปใช้ในการ 

จัดหาพัสดุ เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของเท่าที่จำเป็นมอบต่อผู้ประสบสาธารณภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ทั้งนี้ 
อาจมอบผ่านส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ได้

การจัดหาพัสดุ ส่ิงของ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยให้ดำเนิน 
การตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพัสดุ ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนให้ดำเนินการโดยวิธีตกลงราคาหรือ 
วิธีพิเศษ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๘ อำนาจการอน ุม ัต ิส ั่งใช ้เง ินบริจาคให ้เป ็นอำนาจชองผ ู้ดำรงตำแหน่งและภายในวงเงิน
ดังต่อไปนี้

(๑)ปลัดกรุงเทพมหานคร คร้ังละไม,เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒)ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไม่จำกัดวงเงิน
อำนาจการสั่งก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพัสดุ และ 

ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน
ข้อ ๙  ให้สำนักการคลังมีหน้าที่รับจ่ายเงิน ฝากเงิน เก็บรักษาเงิน ทำบัญชีการรับจ่ายเงิน รวมทั้ง 

สรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดเท่าที่จำเป็น รวมถึงการถอนเงินจากบัญชีเงินบริจาคข้อ ๕ และให้มอบแก่หน่วยงาน 
ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินจากผู้มีอำนาจตามข้อ ๘ โดยนำฝากเข้าบัญชีเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานนั้น

กรณีมีเงินเหลือจากการก่อหนี้ให้นำส่งคืนสำนักการคลังภายในสามสิบวัน นับแต่วันเบิกจ่ายเงิน 
พร้อมรายงานให้สำนักการคลังทราบ

ภายในสี่สิบห้าวันหลังจากภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสิ้นสุดลงให้สำนักการคลังทำ 
รายงานสรุปผลการรับ การจ่ายเงินบริจาคเสนอปลัดกรุงเทพมหานครทราบ

ข้อ ๑๐  ภายหลังการให้การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเสร็จสิ้นลง หากปรากฏว่ามพีัสดุคงเหลือ 
จากการดำเนินการ ให้หน่วยงานที่มีพัสดุเช่นนั้นอยู่ในความครอบครองเก็บรักษาไว้ก่อน พร้อมทั้งจัดทำรายงาน 
การใช้จ่ายเงินบริจาคและพัสดุคงเหลือเสนอต่อปลัดกรุงเทพมหานคร เว้นแต่พัสดุคงเหลือนั้นเป็นของสด เสียง่าย 
หรือเก็บไว้นานจะทำให้เสื่อมราคา ให้หน่วยงานที่เก็บรักษาหรือมีไว้ในครอบครองนำออกขายทอดตลาด และ 
นำเงินที่ได้ฝากกลับเช้าบัญชีเงินบริจาคตามข้อ ๕ พร้อมแจ้งให้สำนักการคลังทราบ

เมื่อปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการเกี่ยวกับพัสดุคงเหลือนั้นเป็นประการใดแล้ว ให้หน่วยงานปฏิบัติให้ 
เป็นไปตามคำสั่งนั้นโดยเร็ว และในกรณีที่ปลัดกรุงเทพมหานครเห็นควรให้พ ัสดุตามวรรคหนึ่งตกเป็นของ 
หน่วยงานใด ให้หน่วยงานนั้นลงบัญชีพัสดุ.หรือทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงานนั้นตามระเบียบของทางราชการต่อไป

ฅฅ๗



เพ ื่อประโยซน์ในการจัดทำรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานจัดทำบัญชีควบคุมการจับและ 
จ่ายเงินหรือสิ่งของในระบบบัญชีหรือลงทะเบียนแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเก็บรวบรวมรักษาเอกสารหลักฐานการใช้ 
จ่ายเงินให้ครบถ้วน พร้อมที่จะให้ทำการตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ข้อ ๑ ๑  การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การนำส่งเงินและการเก็บรักษาเงิน ให้หน่วยงานถือปฏิบัติ 
ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น หรือที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้เสนอ 
ผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการเป็นกรณีๆ ไป

ข้อ ๑๓ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจออกคำสั่งเพื่อปฏิบัติการ 
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ บริพัตร) 
ผ้ว่าราชการกรงเทพมหานคร

ประกาศ'ใน'ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๘๘ ง ลงวันที่.๓ สิงหาคม ๒๕๕๔

ต๓๘



ระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจดงานหรือกิจกรรมของ 

หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
หรือกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๔๒๘ ประกอบกับข้อ ๑๘ (๒) แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๙ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือ 
กิจกรรมชองหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๔๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให่ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด 

หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

และส่วนราชการตามประกาศกรุงเทพมหานครว่าด้วยการแน่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนด 
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการของกรุงเทพมหานครที่ไม,ตํ่ากว่าระดับกอง

“การจัดงานหรือกิจกรรม” หมายความว่า การจัดงานซึ่งหน่วยงานดำเนินการเองตามแผนงาน 
โครงการชองหน่วยงานหรือตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร เซ่น การจัดงานคล้ายวันสถาปนาของหน่วยงาน 
การจัดงานนิทรรศการ การจัดงานแถลงข่าว การจัดประกวดหรือแช่งขัน หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น 
แต่ไม่รวมถึงการจัดกิจกรรม ซึ่งเช้าลักษณะการผึเกอบรมตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการผึเก 
อบรมและการจัดกิจกรรมอื่นใดที่มีช้อบัญญัติหรือระเบียบกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

ข้อ ๔ การจัดงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานให้หน่วยงานเบิกจ่ายได้ตามรายการ ด้งนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา
(๒) ค่ารับรองผู้มาร่วมงานหรือร่วมกิจกรรม

ฅฅ๙



(ก) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(ข) ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 

(๓) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ 
(ก) ค่าสถานที่จัดงาน
(ข) ค่าเช่าและค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน 
(ค) ค่ารักษาความปลอดภัย เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ, ทหาร หรืออื่นๆ 
(ง) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด
(จ) ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น ค่าเช่าหรือจัดสร้าง

คูหา เป็นต้น
(ฉ) ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า ค่านํ้าประปา ค่าโทรศัพท์ รวมค่าติดตั้ง 

ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวช้อง
(ช) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสถานที่ 

(๔) ค่าวัสดุต่างๆ ที่ใซในการจัดงานหรือกิจกรรม เช่น ค่าผ้าแพรคลุมป้าย ค่าวัสดุจัดทำเอกสาร 
เผยแพร่การจัดงานหรือกิจกรรม ค่าของชำร่วยหรือของที่ระลึก เป็นต้น 

(๔) ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดหรือแช่งขัน 
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
(ข) ค่าเขียนป้ายซื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันและค่าเขียนเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ 
(ค) ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแช่งขันเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ 
(ง) เงินหรือของรางวัลผู้ซนะการประกวดหรือแช่งขัน 

(๖) ค่าจ้างเหมาจัดงานนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาจัดบอร์ดนิทรรศการ
(๗) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประซาสัมพันธ์งานเช่นค่าโฆษณาทางวิทยุ-โทรทัศน์และสื่อประเภท 

สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ - โทรทัศน์ค่าจ้างเหมาทำป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
(๘) ค่าบัตรผ่านประตูเช้าซมของผู้เช้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ตามกิจกรรมที่โครงการกำหนด 
(๙) ค่าพาหนะ
(๑๐) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ ตามที่หน่วยงานกำหนด 
ค่าใช้จ่ายตาม (๑) - (๑ ๐ )ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น เหมาะสม ประหยัด เพื่อให้ 

เกิดผลสัมฤทธี้ต่อภารกิจของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเซิงภารกิจเพื่อประโยชน์ของ 
ทางราขการเป็นสำคัญ

ข้อ ๖ กรณีมีเหตุจำเป็นซึ่งหน่วยงานไม่อาจทราบจำนวนหรือรายซื่อผู้มาร่วมงานหรือร่วมกิจกรรม 
ที่หน่วยงานจัดขีนเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินไต้ กรณีนี้ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้จัดงานหรือกิจกรรมจัดทำคำรับรอง 
จำนวนของผู้ร่วมงานหรือร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้นเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินไต้

ข้อ ๗ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การนำส่งเงินและการเก็บรักษาเงิน ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตาม 
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน
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ข้อ ๘ การจัดหาพัสดุเพ ื่อการจัดงานหรือกิจกรรมตามระเบียบนี้ให้หน่วยงานดำเนินการจัดหา 
ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพัสดุ ตลอดจนระเบียบ ดำสั่งที่เกี่ยวข้อง

กรณีที่หน่วยงานประสงค์จะดำเนินการจ้างจัดงาน หรือจัดกิจกรรมตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยการพัสดุให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงานที่จะดำเนินการได้ทั้งนี้ให้หน่วยงานคำนึงถึงความจำเป็น 
เหมาะสม ประหยัด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ้ต่อภารกิจของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเซิง 
ภารกิจเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

ข้อ ๙ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกดำสั่งเพื่อปฏิบัติการ 
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที ่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๔

(หม่อมราชวงศํสุขุมพันธุ๊ บริพัตร) 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ประกาศ'ใน'ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๘๑ ง ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๔๔๔
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ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยเงินนอกงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินนอกงบประมาณ 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๔๒๘ ประกอบกับข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธ ีการงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๒๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง วิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๔๔ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาบุเบกษาเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ 

หรือซึ่งชัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า เงินรายรับที่มิได้กำหนดไวิในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปี หรือข ้อบ ัญญ ัต ิงบประมาณรายจ่ายเพ ิ่มเต ิมของกรุงเทพมหานคร รวมถึงเง ินรายรับท ี่ม ีกฎหมาย 
ข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือฺคำสั่งอื่นใดกำหนดให้ไม่ต้องนำส่งเป็นเงินรายรับของกรุงเทพมหานคร

“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
และส่วนราชการตามประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจ 
หน้าที่ของส่วนราชการของกรุงเทพมุหานครที่ไม่ตํ่ากว่าระดับกอง

“หัวหน้าหน่วยงาน” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการ 
สำนัก หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการกอง เลขานุการ 
สำนัก ผู้อำนวยการเขต หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ดำรงตำแหน่งเทียบไดไม,ตํ่ากว่านี้

“หน่วยการคลัง” หมายความว่า หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การถอน 
เงิน การน่าส่งเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน ทั้งนี้ ให้รวมถึงฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการสำนัก 
ฝ่ายการคลัง กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน
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เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และ 
ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราขการกรุงเทพมหานครด้วย

“หัวหน้าหน่วยการคลัง” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่เกยวกับการรับเงิน การเบิก 
จ ่ายเง ิน การถอนเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน ทั้งนี้ ให้รวมถึงหัวหน้าฝ่ายการคลัง 
สำนักงานเลขานุการสำนัก หัวหน้าฝ่ายการคลัง กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าฝ่ายการคลัง 
สำนักงานเขต หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าฝ่ายบริหาร 
งานท่ัวไป สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และหัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักงาน 
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครด้วย

ข้อ ๕ การอนุมัติเปิด - ปิด บัญชี และการปรับปรุงบัญชีเงินนอกงบประมาณในกรณีฝากกองการ 
เงิน สำนักการคลัง ให้เป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักการคลัง

การอนุมัติเปิด ■ ■ ปิด บัญชี และการปรับปรุงบัญชีนอกงบประมาณในกรณีฝากหน่วยการคลังให้เป็น 
อำนาจของหัวหน้าหน่วยงาน

- ข้อ ๖ การนำเงินนอกงบประมาณฝากกองการเงิน สำนักการคลัง ให้นำฝากพร้อมด้วยสมุดใบนำ 
ฝากเงินนอกงบประมาณ.สมุดคู่มีอฝากเงินนอกงบประมาณ และบันทึกขออนุมัติฝากเงินโดยให้หัวหน้าหน่วยงาน 
ผู้ฝากเงินลงลายมือซื่อในใบนำฝากเงินนอกงบประมาณและบันทึกขออนุมัติฝากเงิน

ให้ผู้อำนวยการกองการเงิน และเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกองการเงินลงลายมือ 
ซื่อรับเงินในใบนำฝากเงินนอกงบประมาณและสมุดคู่มือฝากเงินนอกงบประมาณ และให้ผู้อำนวยการสำนักการ 
คลังเป็นผู้ลงนามอนุมัติให้ฝากในบันทึกขออนุมัติฝากเงินใบนำฝากเงินนอกงบประมาณ และด้นขั้วใบนำฝากเงิน 
นอกงบประมาณ

ข้อ ๗ การนำเงินนอกงบประมาณฝากหน่วยการคลัง ใหน้ำฝากพร้อมด้วยสมุดใบนำฝากเงินนอก 
งบประมาณ สมุดคู'มือฝากเงินนอกงบประมาณ และบันทึกขออนุมัติฝากเงินโดยใหัผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้ง 
ลงลายมือซื่อในใบนำฝากเงินนอกงบประมาณ และบันทึกขออนุมัติฝากเงิน

ให้หัวิหน้าหน่วยการคลัง และเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยการคลังลงลายมือซื่อ. 
รับเงินในใบนำฝากเงินนอกงบประมาณและสมุดคู'มือฝากเงินนอกงบประมาณ และให้หัวหน้าหน่วยงานเป็น 
ผู้ลงนามอนุมัติให้ฝากในบันทึกขออนุมัติฝากเงินใบนำฝากเงินนอกงบประมาณและต้นขั้วใบนำฝากเงินนอกงบประมาณ 

ข้อ ๘ กรณีการนำฝากหรือถอนเงินนอกงบประมาณประเภทที่มืวัตถุประสงค์เกี่ยวกับดอกผลโดย 
เฉพาะ ให้หน่วยงานผู้ฝากเงินแจ้งกองการเงิน สำนักการคลังหรือหน่วยการคลังแล้วแต่กรณี เพื่อนำเงินฝากเข้า 
หรือถอนออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่แยกควบคุมต่างหาก

ข้อ ๙  สมุดใบนำฝากเงินนอกงบประมาณและสมุดคูม่ือฝากเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแบบ 
ที่ปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด

ข้อ ๑๐ การถอนเงินฝากนอกงบประมาณ ให้นำระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การ 
เบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๑๑ บัญชีเงินฝากนอกงบประมาณที่ไม่มืยอดเงินคงเหลือและไม'มีรายการเคลื่อนไหวเป็นเวลา 
นานตั้งแต่ ๒ ปีข้ึน'ไป หรือมียอดเงินคงเหลือในบัญชีแต่ไม'มีรายการเคลื่อนไหวเป็นเวลานานตั้งแต่ ๕ ปีข้ึนไป
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ให้หน่วยงานเจ้าของเงินนอกงบประมาณขอปิดบัญชีหรือถอนเงิน เพื่อนำส่งเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานครต่อ 
ผู้มีอำนาจตามข้อ ๕ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๒ ให้หน่วยงานที่มีเงินนอกงบประมาณฝากกองการเงิน สำนักการคลังจัดทำรายงานยอดเงิน 
คงเหลือตามประเภทเงินฝาก ส่งสำนักการคลังจำนวน ๒ ขุด ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น หรือที่ไม'มีกำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้เสนอ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการเป็นกรณีๆ ไป

ข้อ ๑๔ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกคำสั่งเพื่อปฏิบัติการ 
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ บริพัตร 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
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ระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และอัตราการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ

ค่าครองชีพ 
พ.ศ. ๒๕๕๑

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และอัตราการเบิก 
จ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๔๒๘ ประกอบด้วยข้อ ๖ และข้อ ๙ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การให้เงินช่วยเหลือค่าครอง 
ชีพ หรือเงินค่าตอบแทนแก,ข ้าราชการ และหรือลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๔๑ ผ ู้ว ่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร จึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และอัตราการเบิก 
จ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ พ.ศ. ๒๔๔๑”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๔๑ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใด ในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด 

หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

และส่วนราชการตามประกาศกรุงเทพมหานครว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงาน และการกำหนด 
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานครที่ไม่ตํ่ากว่าระดับกอง

“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร 
ตามกฎห ม ายว ่าด ้วยระเบ ียบ ข ้าราชการกร ุงเท พ ม ห าน คร และห ร ือกฎห มายท ี่เก ี่ยวข ้องก ับ ข ้าราชการ 
กรุงเทพมหานครสามัญ และข้าราชการครูกรุงเทพมหานครที่ได้บัญญัติไว้แล้วในขณะนี้ และหรือที่จะได้มีการ 
บัญญัติไว้ต่อไป

“ล ูกจ ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการ
ลูกจ้าง

ข้อ ๕ ข้าราชการและลูกจ้างที่ม ีอัตราเงินเดือน หรืออัตราค่าจ้างไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นสามพัน 
ห้าร้อยบาท เมื่อรวมกับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราขการตามระเบียบ
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กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ 
หรือค่าตอบแทนอื่นใดที่จ่ายเป็นรายเดือนแล้ว ให้หน่วยงานเบิกเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละสองพันบาท 
ทั้งนี้ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาท

กรณีจำนวนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพที่ได้รับตามวรรคหนึ่งรวมกันแล้วเกินกว่าเดือนละหนึ่งหมื่นสาม 
พันห้าร้อยบาท ให้หน่วยงานเบิกเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามระเบียบนี้ได้เฉพาะในส่วนที่ขาด

ข้อ ๖  การเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพตามระเบียบนี้ให้เบิกจ่ายในลักษณะเงินเดือน และค่าจ้าง 
ข้อ ๗ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การนำส่งเงิน และการเก็บรักษาเงิน ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตาม 

ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน 
ข้อ ๘ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการ 

ให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

*  '

(นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
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ระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และอัตราการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ 

ค่าครองชีพ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยที่เป ็นการสมควรแกไขเพ ิ่มเต ิมระเบ ียบกรุงเทพมหานครว่าด ้วยหลักเกณฑ ์ เงื่อนไข และ 
อ ัตราการเบ ิกว ่าย เง ิน ช ่วยเห ล ือค ่าครองช ีพ  เพ ื่อ เป ็น ก ารแบ ่ง เบ าภ าระค ่าครอ งช ีพ 6ของข ้าราชการและ 
ล ูกจ ้างของกร ุงเทพมหานครในภาวะท ี่เก ิดสถานการณ ์อ ุทกภ ัยในพ ื้นท ี่กร ุงเทพ มหานครในช ่วงปลายบ ี 
พ.ศ. ๒๕๕๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับข้อ ๖ และข้อ ๙ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การให้เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 
หรือเงินค่าตอบแทนแก่ข้าราชการ และหรือลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
จึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรืยกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และอัตราการเบิก 
จ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๕/ ๑ แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไช 

และอัตราการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ พ.ศ. ๒๕๕๑
“ข้อ ๕/ ๑ นอกเหนือจากความในข้อ ๕ให้หน่วยงานเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพแก,ข้าราชการ 

และลูกจ้างชองกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมในภาวะที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงปลาย 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นการเฉพาะ ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ดังนี้

(๑) ผ ู้ม ีส ิทธ ิได ้ร ับเง ินช ่วยเหลือค ่าครองช ีพตามข้อน ี้ จะต ้องเป ็นข ้าราชการและล ูกจ ้างของ 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งครองตำแหน่งเป็นข้าราชการหรือมีสภาพการจ้าง แล้วแต่กรณี ในระหว่างภาวะที่เก ิด 
สถานการณ์ดังกล่าว จนถึงวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ
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(๒) การเบ ิกจ ่ายเง ิน ช ่วยเห ล ือค ่าครองช ีพ ตามฃ ้อน ี้ ให ้เบ ิกจ ่ายในคราวเด ียวในอ ัตราคนละ 
หนึ่งหมื่นบาท”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๔

(หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ บริพัตร) 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
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ระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน

พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยท ี่เป ็นการสมควรปรับปร ุงระเบ ียบกร ุงเทพมหานครว ่าด ้วยการร ับ เง ิน  การเบ ิกจ ่ายเง ิน  
การเก็บรักษาเงิน การน่าส่งเงิน และการตรวจเงิน ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับข้อ ๕ และข้อ ๑๘ (๒) แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๒๙ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบ ียบ น ี้เร ียกว ่า “ ระเบ ียบ กร ุงเท พ มห าน ครว ่าด ้วยการร ับ เง ิน  การเบ ิก จ ่าย เง ิน  
การเก็บรักษาเงิน การน่าส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
( ๑ )

และการตรวจเงิน 
(๒)

และการตรวจเงิน 
(๓ )

และการตรวจเงิน.
( ๔ )

และการตรวจเงิน 
(๕)

และการตรวจเงิน 
(๖)

และการตรวจเงิน 
(๗)

และการตรวจเงิน

ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน่าส่งเงิน 
พ.ศ. ๒๕๓๐
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน่าส่งเงิน 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน่าส่งเงิน 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน่าส่งเงิน 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๐
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน่าส่งเงิน 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๐
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน่าส่งเงิน 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑

ฅ ๔ ๙



(๘) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน 
และการตรวจเงิน (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๔๔

(๙) ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน 
และการตรวจเงิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๔๔๘

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง 
กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศและคำสั่ง 
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ รวมทั้งให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยซี้ฃาดบีญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
ระเบียบนี้

หมวด ๑ 
ข้อความทั่วไป

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

และส่วนราชการตามประกาศกรุงเทพมหานครว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงาน และการกำหนด 
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ท่ี'โม,ตํ่าก'ว่าระดับกอง

“หัวหน้าหน่วยงาน” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการ 
สำนัก หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการสำนักงาน 
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการกอง 
เลขานุการสำนัก หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ดำรงตำแหน่งเทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้

“หน่วยการคลัง” หมายความว่า กองการเงิน กองตรวจจ่าย สำนักการคลัง กองคลัง สำนักการศึกษา 
ฝ่ายการคลังหรือกลุ่มงานการคลัง หรือฝ่ายหรือกลุ่มงานที่เรืยกซื่อเป็นอย่างอื่น ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงิน 
การเบ ิกจ ่ายเง ิน การถอนเงิน การน่าส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจสอบก่อนและหลังการจ่ายเงิน และการ 
เก็บรักษาเงิน และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าฝ่ายงบประมาณการเงิน และบัญชีของโรงพยาบาลในสังกัด 
สำนักการแพทย์ด้วย

“ห ัวห น ้าห น ่วยการคล ัง” ห มายความว ่า ห ัวหน ้าหน ่วยงานซ ึ่งม ีห น ้าท ี่เก ี่ยวก ับการร ับ เง ิน  
การเบิกจ่ายเงิน การถอนเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจสอบก่อนและหลังการจ่ายเงิน และการเก็บ 
รักษาเงิน ทั้งนี้ ให ้รวมถึงห ัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการสำนัก ห ัวหน้าฝ ่ายการคลัง กองกลาง 
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขต หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ 
สภากรุงเทพมหานครVหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้า

๓๔๐



ฝ่ายการคลัง กองบริหารทั่วไปสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และให้หมายความรวมถึง 
หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้ากลุ่มงาน ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ 
กรุงเทพมหานคร ให ้ทำหน ้าท ี่ห ัวหน ้ากล ุ่มงานการคล ัง ซ ึ่งม ีหน ้าท ี่เก ี่ยวก ับการร ับเง ิน  การเบ ิกจ ่ายเง ิน  
การถอนเงิน การน่าส่งเงิน การฝากเงินการตรวจสอบก่อนและหลังการจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินด้วย

“ เจ้าของงบประมาณ” หมายความว่า หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ 
รายจ่ายที่ต ั้งไว้สำหรับหน่วยงานนั้น  ๆ โดยเฉพาะ หรือเป็นงบประมาณรายจ่ายที่ต ั้งไว้ในงบกลาง และให้ 
หมายความรวมถึงหน่วยงานที่ทำการเบิกและจ่ายเงินแทนเจ้าของงบประมาณด้วย 

“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
“อนุมัติฎีกา” หมายความว่า อนุญาตให้จ่ายเงินจากหน่วยการคลัง
“หลักฐานการจ่าย” หมายความว่า หลักฐานแสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ หรือเจ้าหนี้ตามข้อ 

ผูกพันถูกต้องแล้ว และให้รวมตลอดถึงใบน่าส่งเงินต่อหน่วยการคลังด้วย
“ใบสำคัญคู่จ ่าย” หมายความว่า หลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองการจ่ายเงิน 

หลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินแก,เจ้าหนี้หรือหลักฐานการน่าเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับที่ธนาคารทั้งนี้ 
รวมถึงใบน่าส่งเงินต่อหน่วยการคลัง

“ เงินยืม” หมายความว่า เงินที่หน่วยงานจ่ายให้แก,บุคคลใดยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร หรือปฏิบัติราชการอื่นใดในหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ไม่ว่าจะจ่าย 
จากงบประมาณรายจ่าย หรือเงินอื่นใดของกรุงเทพมหานคร

“ระบบ” ห มายความว ่า ระบบการบริหารการเง ินการคล ังของกรุงเทพมหานครด ้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปฏิบัติผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือผ่านซ่องทางอื่นที่ปลัดกรุงเทพมหานครกำหนดก่อน 
น่าข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์

“ป ี” หมายความว่า ปีงบประมาณ
“งบเงินรายรับรายจ่าย” หมายความว่า งบรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในรอบปีงบประมาณโดยแสดง 

รายรับจริงและรายจ่ายจริง
“ข้อม ูลหลักเจ้าหนี้” หมายความว่า ข้อมูลของหน่วยงานผู้เบ ิกหรือเจ้าหนี้ หรือผู้มีสิท.ธิรับเงิน 

เกี่ยวกับ ซ่ือ ที่อื่ยู เลขประจ่าตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษ ซื่อและเลขที่บัญชีธนาคาร เลขที่สัญญา เง่ือนไข 
การ้ชำระเงิน หรือัข้อมูลอื่นใดที่จาเป็น แล้วแต่กรณี เพื่อใช้สำหรับการรับเงินขอเบิกจากหน่วยการคลัง

ข้อ ๖ บรรดาแบบพิมพ์ แบบรายงานการเงิน เอกสาร สมุดบัญชี และทะเบียนต่างๆ ท่ีใข้โนการ 
เบิกจ่ายเงินและรายงานทางการเงิน ตลอดจนวิธีใช้ให้เป็นไปตามที่สำนักการคลังกำหนด

ข้อ ๗ ผู้ม ีอำนาจดำเน ินการตามระเบ ียบนี้ จะมอบอำนาจเป็นหนังสือ หรือทำเป็นคำสั่งมอบ 
อำนาจให้แก,ผู้ดำรงตำแหน่งใดก็ได้โดยให้คำนึงถึงระดับตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดขอบชองผู้ที่จะได้รับมอบ 
อำนาจเป็นสำคัญ หากเกิดการเสียหายขึ้นผู้มอบและผู้รับมอบจะต้องรับผิดตามกฎหมาย

ต๙๑



หมวด ๒
การใช้งานในระบบ

ข้อ ๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายเป็นผู้มีสิทธิถือรหัสผู้[ช้งาน (ชร6โ 
กล๓ อ) และรหัสผ่าน (เวลรรผ(วโฝ) เพื่อใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานทั้งในด้านการเงิน การคลัง การวางฎีกา การลงบัญชีที่เชื่อมต่อโดยตรงลับระบบ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ให้หัวหน้าหน่วยงานกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบหมายไว้ด้วย 

ข้อ ๙ ให้ผู้มีสิทธิตามข้อ ๘ เก็บรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน เป็นความลับ และมีสิทธิใข้รหัสเช้าสู่ 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน เพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย อาทิเข่น 
การเรียกดูช้อมูล บันทึก ปรับปรุง ประมวลผล หรือเรียกรายงานจากระบบคอมพิวเตอร์ เป็นด้น

ข้อ ๑๐ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครกำหนดแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพื่อ 
เป็นหลักในการเช้าใช้งานในระบบให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำ คำสั่งหรือมอบหมายกำหนดตัวบุคคลที่จะได้รับ 
มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร

หมวด ๓ 
การเบิกเงิน

ข้อ ๑๑ การเบ ิกเง ิน  ให ้หน ่วยงานเจ ้าชองงบประมาณ หรือหน ่วยงานผ ู้ทำการเบ ิกแทนหรือ 
หน่วยงานเจ้าชองเงินนอกงบประมาณ หรือเงินอุดหนุนรัฐบาล จัดทำใบขอเบิกเงินในระบบพร้อมเอกสารประกอบ 
การขอเบิก

กรณีเบ ิกเงินจากกระทรวงการคลังให ้กองตรวจจ่าย สำนักการคลัง ส่งข้อมูลคำขอเบิกเงินและ 
ข้อมูลหลักเจ้าหนื้ในระบบไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ข้อ ๑๒ เมื่อหน่วยการคลังได้รับใบขอเบิกเงินและตรวจสอบแล้วให้ดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกเงิน
ในระบบ

ข้อ ๑๓ การเบิกเงินลับหน่วยการคลังใด ให้กระทำได้แต่เฉพาะภายในวงเงินประจำงวดที่ได้รับ 
อนุมัติ เว้นแต่กรณีการเบิกเงินที่ไม'เกี่ยวกับเงินงบประมาณรายจ่าย

ข้อ ๑๔ หน ่วยงานเจ้าของงบประมาณจะมอบหมายให ้หน ่วยงานอื่นหรือส ่วนราชการภายใน 
หน่วยงานเดียวกันเป็นผู้ทำการเบิกแทนก็ได ้โดยแจ้งให้สำนักการคลังทราบก่อนทำการเบ ิกเงิน

ข้อ ๑๕ การขอเบ ิกเง ินงบประมาณรายจ่ายป ีใด ให้กระทำได้จนถึงวันทำการสุดท้ายของปีนั้น 
หากได้ม ีการกันเงินไว้เบ ิกเหลื่อมปีหรือการขยายเวลาเบิกเหลื่อมปี ให้ขอเบิกได้จนถึงวันทำการสุดท้ายของ 
ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้

6า๕๒



ข้อ ๑๖ การขอเบิกเงินทุกกรณีให้ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินนั้นไปจ่ายและห้ามขอเบิกเงินจนกว่า 
หนี้จะถึงกำหนด หรือใกล้จะถึงกำหนดจ่ายเงิน โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน

ข้อ ๑๗ ให้หน่วยงานที่เบิกเงินส่งหลักฐานตามข้อ ๘๒ แก'หน่วยการคลัง เพื่อทำการตรวจสอบ 
ทุกสิ้นเดือนให้หน่วยการคลังจัดทำงบเดือนแสดงรายการจ่ายเงินจากระบบส่งให้หน่วยตรวจสอบภายใน และ 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันสิ้นเดือนของเดือนถัดไป ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานการตรวจเงิน 
แผ่นดินกำหนด

สำหรับใบสำคัญพร้อมหลักฐานการส่งคืนเงินเหลือจ่าย ใบสำคัญคู,จ ่ายและเอกสารอื่นอันเป ็น 
หลักฐานแห่งหนี้หรือหลักฐานการจ่ายให้เก็บรักษาไว้ที่หน่วยงานนั้น จนกว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและ 
หรือหน่วยตรวจสอบภายในจะตรวจสอบจนแล้วเสร็จ

ข้อ ๑๘ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด โดยปกติให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของปี 
นั้นในกรณีมีเหตุจำเป็นไม,สามารถเบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นได้ทันให้เบิกข้ามปีจากเงินงบประมาณ 
รายจ่ายของปีงบประมาณลัดไปได้ แต่ต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายซึ่งดำเนินการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วย 
การพัสดุ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักการคลังกำหนด

ข้อ ๑๙ ค,าใข้จ่ายที่เบิกในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้าง เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มการครองชีพ 
ชั่วคราว เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินประจำตำแหน่ง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินค่าสาธารณูปโภค 
หรือรายการอื่นที่สำนักการคลังกำหนดในกรณีที่จำเป็นต้องค้างเบิกให้น่ามาเบิกจากเงินงบประมาณของรายการ 
น้ันๆ หรือเงินอื่นที่ได้รับอนุมัติของปีงบประมาณต่อ  ๆ ไปไต้

ข้อ ๒๐ การเบิกเงินค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีงบประมาณตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ให้น่าความใน 
ข้อ ๓๓ วรรคสอง มาบังคับใข้โดยอนุโลม

ข้อ ๒๑ ค่าใช้จ่ายซึ่งมีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายประจำ หรือค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ตามประเภทที่สำนักการ 
คลังกำหนด ให้ถือว่าค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นเมื่อหน่วยงานไต้รับแจ้งให้ขำระหนี้ และให้น่ามาเบิกจ่ายจากงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีที่ได้รับแจ้งให้ขำระหนี้

ข้อ ๒๒ การซื้อพัสดุ การจ้างทำของ หรือการเช่า เมื่อถึงกำหนดที่จะต้องขำระเงิน ให้หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณทำใบขอเบิกโดยเร็ว อย่างข้าต้องไม,เกินเจ็ดวันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้ขำระหนี้ 
เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลอันสมควรให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกขี้แจงประกอบไว้เป็นหลักฐานประกอบใบขอเบิกเงิน 

ข้อ ๒๓ การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านให้เบิกในลักษณะค่าตอบแทน โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ ๒๔ การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราขการที่เกี่ยวข้องลับกรุงเทพมหานคร 
หากเป็นระยะเวลาติดต่อคาบเกี่ยวไปถึงปีงบประมาณใหม่ จะเบิกเงินล่วงหน้าจากปีงบประมาณป็จจุบ ันเป็น 
ค่าใช้จ ่ายสำหรับระยะเวลาในปีงบประมาณใหม่ได้ แต่กรณีจะเป็นประการใดก็ตามต้องไม,เกินหกเดือนของ 
ปีงบประมาณใหม่ และให้ถือเป็นใบสำคัญคู'จ่ายที่เบิกจากปีงบประมาณเก่าไต้

ข้อ ๒๔ การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดืยวกันที่ต้องจ่ายประจำเดือน 
ให้หน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่ระเบียบนี้จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

๓๔๓



การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนในกรณีบรรจุใหม่ กลับเข้ารบราซการใหม่ เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนเงิน 
เดือน พักราฃการ ย้าย โอน ถูกลงโทษ พ้นจากราชการ หรือขอรับเงินเดือนทางหน่วยงานอื่นในสังกัดเดียวกัน 
หรือการเปลี่ยนแปลงใด  ๆ ทุกกรณี ให้มีสำเนาคำสั่งหรือเอกสารหลักฐานในกรณีนั้นๆ ประกอบการขอเบิกด้วย 

ข้อ ๒๖ การเบ ิกเงินเพ ื่อจ่ายเป ็นค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ต้องจ่ายประจำเดือน 
ให้หน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่ระเบียบนี้จะกำหนดเป็น 
อย่างอื่น

ลูกจ้างรายเดือนให้จ่ายค่าจ้างในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนสามวันทำการ ส่วนลูกจ้าง 
รายวันและลูกจ้างรายชั่วโมง ให้จ่ายค่าจ้างในวันสิ้นเดือน ถ้าวันสิ้นเดือนตรงกับวันหยุดราชการ ก็ให้จ่ายได้ 
ในวันทำการก่อนวันสิ้นเดือน

การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในกรณีบรรจุใหม่ เปลี่ยนอัตรา เพิ่มค่าจ้าง ย ้าย ถูกลงโทษ เลิกจ้าง 
หรือการเปลี่ยนแปลงใด  ๆ ทุกกรณี ให้ปฏิบัติเซ่นเดียวกับข้อ ๒๕ วรรคสอง

ข้อ ๒๗ การเบ ิกเง ิน เด ือน ค ่าจ ้าง หร ือเง ินอ ื่นใดในลักษณะเด ียวก ันท ี่ต ้องจ ่ายประจำเด ือน 
ให้หน่วยงานทำการขอเบิกภายในวันที่ส ิบห้าของเดือนนั้น สำหรับวันจ่ายให้เป็นไปตามที่ระเบียบนี้กำหนด 
เว้นแต่ปลัดกรุงเทพมหานครจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ ๒๘ การจ่ายเงินตามข้อ ๒๕ และข้อ ๒๖ ที่ต ้องจ่ายประจำเดือน ยกเว้นค่าจ้างชั่วคราว ค่าจ้าง 
ลูกจ้างรายวัน และค่าจ้างลูกจ้างรายชั่วโมง ให้หน่วยการคลังโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับแทนการ 
จ่ายเงินสด โดยผู้รับไม'ต้องลงลายมือซื่อรับเงิน แต่ให้แนบหลักฐานการจ่ายเงินประกอบเป็นใบสำคัญคู่จ่ายให้ 
ครบถ้วนตามฎีกาที่ฃอเบิกเงิน ทั้งนี้ หน่วยงานต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อตรวจสอบและบีองกัน 
การทุจริตให้รัดกุมเพียงพอด้วย

หมวด ๔ 
การจ่ายเงิน

ข้อ ๒๙ เจ้าของงบประมาณจะก่อหนี้ผูกพันหรือจ่ายเงินได้แต่เฉพาะที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือคำสั่ง อนุญาตให้จ่ายได้

การได้รับเงินจากหน่วยุการคลังไปแล้วไม'ปลดเปลื้องความรับผิดของเจ้าของงบประมาณที่จะต้อง 
ดูแลให้มีการจ่ายเงินตามหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง

กรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจส่งเจ้าหน้าที่และหรือมอบพัสดุที่ใซในการปฏิบัติราชการมาให้ 
กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานหรือดำเนินกิจการใดตามที่กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่พึงเกิด 
จากการนั้น เจ้าของงบประมาณอาจถือปฏิบัติตามระเบียบของส่วนราขการหรือรัฐวิสาหกิจนั้นก็ได้

กรณีที่กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือหรือมอบหมายภารกิจให้ส่วนราขการหรือรัฐวิสาหกิจอื่นใด 
ดำเน ินการค่าใช้จ่ายที่เก ิดขึ้นให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้นถือปฏิบ ัติตามระเบียนของส่วนราชการหรือ 
รัฐวิสาหกิจบัน และส่งหลักฐานรายการค่าใช้จ่าย และหรือหลักฐานการตรวจรับพัสดุให้แก,กรุงเทพมหานคร

ฅ ๕ ๔



ข้อ ๓๐ กรณีข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานครของหน่วยงาบ หรือผู้มีสิทธิซึ่งจ่ายเงินไปโดย 
ได้รับใบเสร็จรับเงินอันมีรายการไม่ครบถ้วนหรือตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ผู้นั้น 
ทำใบรับรองการจ่ายเงินเพื่อนำมาเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินเสนอขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงาน และ 
เมื่อมีการจ่ายเงินแล้ว ให้ทำใบสำคัญรับเงินและลงซื่อในใบสำคัญรับเงินนั้นเพื่อเป็นหลักฐานการจ่าย

กรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้วแต่เกิดสูญหายให้ใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินรับรองเป็นเอกสาร 
ประกอบการขอเบิกเงินแทนได้

กรณีท่ีไม,อาจขอสำเนาใบเสร็จรับเงินตามวรรคสองได้ ให้ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร 
ของหน่วยงาน หรือผู้มีสิทธิทำใบรับรองการจ่ายเงิน โดยชี้แจงเหตุผลพฤติการณ์ที่สูญหายหรือไม,อาจขอสำเนา 
ใบเสร็จรับเงินได้ และรับรองว่ายังไม'เคยนำใบเสร็จรับเงินนั้นมาเบิกจ่ายแม้พบภายหลังจะไม'นำมาเบิกจ่ายอีก 
แล้วเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้โขใบรับรองนั้นเป็นหลักฐานประกอบการ 
ขอเบิกเงินได้ และเมื่อมีการจ่ายเงินแล้วให้ทำใบสำคัญรับเงินและลงซื่อในใบสำคัญรับเงินนั้นเพื่อเป็นหลักฐาน 
การจ่าย

กรณีเอกสารอื่นประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหายให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย 
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติให้ใช้สำเนาเอกสารแทนได้

ข้อ ๓๑ กรณีหลักฐานการจ่ายของหน่วยงานสูญหายให้ถือปฏิบัติตามวิธีการที่สำนักการคลังกำหนด 
ข้อ ๓๒ เงินที่ฃอเบิกจากหน่วยการคลังเพื่อการใด เมื่อได้รับมาแล้วให้นำไปจ่ายได้เฉพาะ 

เพื่อการนั้น จะนำไปจ่ายเพื่อการอื่นมิได้
ข้อ ๓๓ การจ่ายเงินให้กระทำได้ภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และภายในระยะเวลา 

ของปีงบประมาณนั้น หากไม'สามารถจ่ายได้ทันให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอผ่อนผันไดไม'เกินสิบห้าวัน 
เว้นแต่มีกฎหมายหรือระเบียบกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ก ารส ั่งก 'อ ห น ี้แ ล ะก ารอ น ุม ัต ิจ ่าย เง ิน ท ุก ก รณ ีจะต ้อ งได ้ร ับ เง ิน ป ระจำงวด ต าม ข ้อ บ ัญ ญ ัต ิ 
กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งและภายในวงเงินตามที่กำหนด 
ไวิในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพัสดุ ในเรื่องการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ 
เว้นแต่มีกฎหมายหรือระเบียบกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

กรณีงบประมาณกำหนดรายการในหมวดเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก,ส่วนราชการ 
องค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งหน่วยงานเจ้าของงบประมาณมิได้ 
ดำเนินการเอง การจ่ายเงินให้เป็นุอำนาจของผู้มีอำนาจตามวรรคสองพิจารณา

ข้อ ๓๔ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครมีอำนาจอนุมัต ิให้หน่วยงานใดแยกไปทำการรับเงิน จ ่ายเง ิน  
และเก็บรักษาเงินได้ และให้หน่วยงานที่แยกไปนั้นดำเนินการตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิก - จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน 

ข้อ ๓๔ การจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็ค ยกเว้น
(๑) กรณีที่จ่ายจากเงินทดรองราชการ ซึ่งเก็บรักษาไว้เป็นเงินสดให้จ่ายเป็นเงินสด 
(๒) การจ่ายเงินที่มีวงเงินตํ่ากว่าห้าพันบาทจะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ฅ ๔ ๔



(๓) กรณีการจ่ายเงินจากบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีอื่นใด ซึ่งไม่อาจสั่งจ่ายเป็นเช็คได้ หัวหน้าหน่วย 
การคลังอาจพิจารณาให้จ่ายเป็นเงินสดก็ได้ โดยสั่งจ่ายในนามคณะกรรมการรับหรือส่งเงิน เว้นแต่การจ่ายเงิน 
ที่มิใช่เงินสวัสดิการ และวงเงินเกินห้าพันบาท ให้จ่ายเป็นแคชเชียร์เช็ค

การจ่ายเงินผ่านธนาคารหรือด้วยวิธีอื่นใด ให้เป็นไปตามที่สำนักการคลังกำหนด 
ข้อ ๓๖ การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) การจ่ายเงินให้แก'เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ในกรณีซื้อทรัพย์สินจ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สิน 

ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน พร้อมระบุเลขที่บัญชีธนาคารที่ผู้นั้นแจ้งไว้ด้วย และขีดฆ่า 
คำว่า “หรือตามคำสั่ง'’ หรือ “หรือผู้ถือ” ออก และขีดคร่อมทั่วไป โดยระบุข้อความห้ามเปลี่ยนมือว่า 
? ล76 6  0เา1พ ั’

(๒) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มืสิทธิรับเงินนอกจากกรณีตาม (๑)ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของ 
เจ้าหนี้หรือผู้มืสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าคำว่า “หรือตามคำสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออก และจะขีดคร่อมหรือไม่ก็ได้ 

(๓) กรณีสั่งจ่ายเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจ่าย ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามคณะกรรมการรับหรือส่งเงิน 
ของหน่วยงานและขีดฆ่าคำว่า “หรือผู้ถือ” ออก โดยห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด

การเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินในเช็คที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรให้เขียนหรือพิมพ์ให้ชิดเส้น และ 
ชิดคำว่า “บาท” หรือขีดเส้นหน้าจำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษรมิให้มีช่องว่างที่จะเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงิน 
เพิ่มเติมได้ และให้ขีดเส้นตรงหลังซื่อผู้รับเงินจนชิดคำว่า “หรือผู้ถือ” โดยมิให้มีการเขียนหรือพิมพ์ซื่อบุคคลอื่น 
เพิ่มเติมได้

ห้ามลงลายมือชื่อสั่งจ่ายในเช็คไว้ล่วงหน้า โดยยังมิได้มีการเขียนหรือพิมพ์ซื่อผู้รับเงิน วันที่ที่ออก 
เช็ค และจำนวนเงินที่สั่งจ่าย

ข้อ ๓๗ การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินไว้เพื่อประโยซน่ในการตรวจสอบ และในกรณีที่เป็น 
ใบสำคัญคู่จ ่ายให ้ผ ู้จ ่ายเงินปร ะทับตรา “จ ่ายเง ิน แล ้ว” และลงลายมือซื่อ พร้อมวัน เด ือน 'ป ี กำกับไว้ด้วย 
ส่วนหลักฐานอื่นให้ประทับตรา “จ่ายเง ินแล้ว” โดยไม,ต้องลงลายมือซือกำกปไว้ก็ได้ ^

ข้อ ๓๘ หลักฐานการจ่ายต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมีก การแก่ไขหลักฐานการจ่ายให้ใข้วิธีขีดฆ่า 
แล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่และให้ผู้รับเงินลงลายมือซื่อกำกับไว้ทุกแห่งให้หน่วยงานเก็บรักษาหลักฐานการจ่ายไว้!น 
ที่ปลอดภัย มิให้สูญหายหรือเสียหายได้ ทั้งนี้เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้วให้เก็บอย่าง 
เอกสารธรรมดา

ข้อ ๓๙ ใบสำคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินออกให้อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) ซื่อและสถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน 
(๒) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
(๓) ลายมือซื่อผู้รับเงิน
(๔) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
(๔) จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
ใบเสร็จรับเงินเป็นภาษาต่างประเทศ ให้มีคำแปลเป็นภาษาไทยได้ความตามรายการในวรรคหนี่ง

๓๔๖



ข้อ ๔๐ ในการจ่ายเงินของหน่วยงานต้องปฏิบัติดังนี้ -
(๑) เจ้าหน้าที่ผู้จ ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินทุกราย เซ่น ต้องเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงิน 

เว ้นแต่จะไต้ลงซื่อรับเงินในทะเบียนจ่ายเงินเดือนหรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ร ับที่ธนาคาร 
หรือเงินอื่นไว้อีกทางหนึ่งแล้ว

(๒) ห้ามมิให้เรียกใบสำคัญคู'จ่ายจากเจ้าหนี้หรือผู้รับเงินก่อนการจ่ายเงินให้แก,เจ้าหนี้หรือผู้รับเงิน 
ข้อ ๔๑ การจัดจ้างทุกกรณี ยกเว้นการจ้างที่ปรึกษาหรือการจัดจ้างอื่นใดที่มีลักษณะของการคำนวณ 

ราคากลางตามระเบ ียบกรุงเทพมหานครว่าด ้วยวิธ ีปฏ ิบ ัต ิเก ี่ยวก ับการจ้างก ่อสร้าง ต ้องจัดทำประมาณการ 
รายละเอียด ประกอบการเบิกจ่ายเงิน โดยเสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาอนุมัติ

การจัดทำประมาณการรายละเอียดให้แยกรายละเอียดเนื้องานให้ละเอียดมากที่ส ุด โดยแยกออก 
เป็นรายการ  ๆ ไป ทั้งนี้ให้แสดงราคาต่อหน่วยและจำนวนเงินรวมที่ประมาณว่าจะต้องจ่ายไว้ด้วย ประมาณการ 
รายละเอียดการจ้างต้องลงลายมือซื่อเจ้าหน้าที่ผู้จ ัดทำกำกับไว้

ข้อ ๔๒ ก าร จ ่าย เง ิน ท ุก ร าย ก ารต ้อ งม ีก าร บ ัน ท ึก ราย ก าร จ ่าย เง ิน น ั้น ใน ร ะ บ บ บ ัญ ช ีข อ ง  
กรุงเทพมหานครในวันที่มีการจ่ายเงิน

ข้อ ๔๓ การจ่ายเงินทุกกรณี ถ้าผู้จ่ายมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องหักภาษีใด  ๆ ไว้ ณ ที่จ ่ายเพื่อ 
นำส่งส่วนราชการใด ให้คำเนินการตามกฎหมายนั้น

การจ่ายเงินในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

หมวด ๕

การเบิกจ่ายเงินยืม

ข้อ ๔๔ การอนุมัติให้ยืมเงินเพื่อใช้ในราชการ ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะเท่าที่จำเป็น 
และห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่หากผู้ยืมมิได้ชำระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน

ข้อ ๔๔ การจ่ายเงินยืมใช้ในราชการจะจ่ายไต้แต่เฉพาะที่ผู้ยืมไต้ทำสัญญาการยืมเงินและผู้มีอำนาจ 
ไต้อนุม ัต ิให ้จ ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินแล้วเท ่าน ั้น ทั้งนี้ ในการยืมเงินต้องไม,เกิน ๔ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ต่อสัญญา

ข้อ ๔๖ สัญญาการยืมเงินให้จัดทำขึ้นสองฉบับ เมื่อผู้ย ืมไต้รับเงินตามสัญญาการยืมเงินแล้วให้ 
ลงลายมือซื่อรับเงินในสัญญาการยืมเงินทั้งสองฉบับ มอบให้หน่วยงานเจ้าของเงินยืมเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน 
หนึ่งฉบับและผู้ยืมเก็บไว้หนึ่งฉบับ

เมื่อผู้ยืมส่งใช้เงินยืม ให้เจ้าหน้าที่ผ ู้ร ับคืนเงินยืมบันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงิน พร้อมทั้ง 
ออกใบเสร็จรับเงินและหรือใบรับใบสำคัญให้ผู้ยืมเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ให้หน่วยงานเจ้าของเงินยืมเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินที่ย ังมิไต ้ชำระคืนเงินยืมไว้ในที่ปลอดภัย 
อย่าให้สูญหาย และเมื่อผู้ย ืมไต้ชำระคืนเงินยืมเสร็จสิ้นแล้ว ก็ให้เก็บเซ่นเดียวกับหลักฐานการจ่าย ทั้งนี้ ให้ 
หน่วยงานเจ้าของเงินยืมจัดทำทะเบียนเงินยืมไว้ด้วย

ฅ ๕ ๗



ข้อ ๔๗ การยืมเงินของผู้ยืมที่มิใช่ข้าราชการกรุงเทพมหานครต้องนำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกัน 
เงินยืมพร้อมทั้งทำกัญญาวางหลักทรัพย์หรือหาบุคคลทำสัญญาคํ้าประกันไว้ต่อหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

ข้อ ๔๘ ส ัญญาการยืมเง ิน ส ัญญาวางหลักทรัพย์ และสัญญาคํ้าประกันให้เป ็นไปตามแบบที่ 
สำนักการคลังกำหนด

ข้อ ๔๙ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินยืม
(๑) เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการ 

เขตครั้งหน่ึงไม,เกิน ๑ , ๔๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผู้อำนวยการสำนัก และหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครครั้งหนึ่ง 

ไม1เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) ปลัดกรุงเทพมหานคร ไม่จำกัดวงเงิน
ข้อ ๔๐ การจ ่ายเง ินย ืม เป ็นค ่าใช ้จ ่ายในการเด ินทางไปราชการในราชอาณ าจ ักร ให ้จ ่ายได ้ 

สำหรับระยะเวลาไม'เกินหกสิบวัน หากจ่าเป ็นจะต้องจ่ายเก ินกว่ากำหนดเวลาด้งกล ่าวต ้องได้ร ับอน ุม ัต ิจาก 
ปลัดกรุงเทพมหานคร

ข้อ ๔๑ ให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายในกำหนดระยะเวลาด้งนี้
(๑) กรณียืมเงินเพื่อเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร ให้ส่งคืนต่อหน่วยงาน 

เจ้าของเงินยืมภายในสามีสบวันนับจากวันกลับมาถึง
(๒) กรณ ีย ืมเง ินเพ ื่อเป ็นค ่าใชจ ่ายในการปฏ ิบ ัต ิราชการอ ื่นใดในหน ้าท ี่ของกรุงเทพมหานคร 

นอกจาก (๑) ให้ส่งคืนต่อหน่วยงานเจ้าของเงินยืมภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับเงิน
ในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่งหลักฐานการจ่ายเพื่อส่งใช้คืนเงินยืมแล้วมีเหตุต้องทักห้วง ให้หน่วยงานเจ้าของ 

เงินยืมแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามดำทักท้วงภายในสิบห้าวัน นับจากวันที่ไต้รับ 
คำทักท้วง หากผู้ยืมมิไต้ดำเนินการตามคำทักท้วงและมิไต้ซี้แจงเหตุผลให้หน่วยงานเจ้าของเงินยืมทราบ ก็ให้ 
หน่วยงานเจ้าของเงินยืมดำเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน โดยถือว่าผู้ย ืมยังมิไต้ส่งใช้คืนเงินยืมเท่า 
จำนวนที่ทักท้วงนั้น

ข้อ ๔๒ ในกรณีที่ผ ู้ย ืมมิไต้ชำระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้หัวหน้าหน่วยการคลัง 
เรียกซดใช้เงินยืมตามเงื่อนไชในสัญญาการยืมเงินให้เลร็จสิ้นไปโดยเร็ว อย่างข้าไม่เกินลามสิบวันนับแต่วันครบ 
กำหนด

กรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามวรรคหนึ่งไต้ ให้หัวหน้าหน่วยการคลังรายงานตามสายการบังคับบัญชา 
ถึงผู้อนุมัติเงินยืม เพื่อสั่งการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงินต่อไป หากจ่าเป็นก็ให้ดำเนินคดีแก'ผู้ยืมนั้น 
ภายในกำหนดอายุความ

ข้อ ๔๓ กรณ ีท ี่จ ่าเป ็นต ้องจ ่ายเง ินย ืมเพ ื่อปฏ ิบ ัต ิราชการท ี่ต ิดต ่อคาบเก ี่ยวจากป ีงบประมาณ  
ป ัจจ ุบ ันไปจนถึงป ีงบประมาณลัดไปให้เบ ิกเงินยืมงบประมาณในปีป ัจจ ุบ ัน โดยให ้ถ ือว ่าเป ็นรายจ ่ายของ 
งบประมาณปีปัจจุบันและให้ใช้จ่ายเงินยืมคาบเกี่ยวปีงบประมาณลัดไปได้ แต่ไม,เกินหกสิบวันนับแต่วันเริ่มต้น 
ปีงบประมาณใหม่

0า๔ ๘



หมวด ๖
การรับเงิน

ส่วนท่ี ๑ 
ใบเสร็จรับเงิน

ข้อ ๕๔ ใบเสร็จรับเงินให้ใช้ตามแบบที่ปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด และให้มีสำเนาติดไว้กับเล่ม 
อย่างน้อยหนึ่งฉบับ

ใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด
ข้อ ๕๕ ใบเสร็จรับเงินให้พิมพ์หมายเลขกำกับเล่ม และหมายเลขกำกับใบเสร็จรับเงินเรียงกัน

ไปทุกฉบับ
ข้อ ๕๖ ให ้สำน ักการคลังเป ็นผู้จ ัดหาใบเสร็จร ับเง ิน และจัดทำทะเบ ียนคุมจำนวนที่จ ัดพ ิมพ ์ 

จำนวนที่จ่าย โดยระบุเล่มที่ เลขที่ของใบเสร็จรับเงิน ระบุว่าจ่ายให้กับหน่วยงานใด พร้อมวันเดือนปีที่จ่ายและ 
จำนวนคงเหลือพร้อมทั้งเล่มที่ เลขที่ รวมทั้งจัดเก็บหลักฐานการรับ -  จ ่าย เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

ให้หน่วยการคลังท ี่เบ ิกใบเสร็จรับเงินจากสำนักการคลัง รวมทั้งหน่วยงานหรือส่วนราชการที่ 
เบิกใช้ใบเสร็จรับเงิน ควบคุมใบเสร็จรับเงิน โดยจัดทำทะเบียนคุมไว้เพื่อทราบ และตรวจสอบตามวรรคหนึ่งด้วย 

กรณีที่หน่วยงานจำเป็นต้องใช้ใบเสร็จรับเงินแตกต่างจากที่สำนักการคลังจัดหา หรือเป็นใบเสร็จ 
รับเงินที่ต้องออกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใด ให้ขออนุมัติต่อปลัดกรุงเทพมหานครเป็นกรณี  ๆ ไป 
และให้หัวหน้าหน่วยงานมีอำนาจกำหนดวิธีการควบคุมใบเสร็จรับเงินนั้นด้วย

ข้อ ๕๗ การจ่ายใบเสร็จรับเงินให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บเงินให้พิจารณาจ่ายในจำนวน 
ที่เหมาะสมแก,ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และให้มีหลักฐานการรับล่งใบเสร็จรับเงินนั้นไว้ด้วย

ข้อ ๕๘ ใบเสร็จรับเงินเล่มใดเมื่อไม,มีความจำเป็นต้องใช้ เซ่น ยุบเลิกสำนักงิานหรือไม'มีการจัดเก็บ 
เงินต่อไปอีก ให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับใบเสร็จรับเงินนั้น นำส่งคืนส่วนราชการที่จ่ายใบเสร็จรับเงินนั้นโดยด่วน 

ข้อ ๕๙ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้หน่วยงานซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปดำเนินการจัดเก็บเงินรายงาน 
ให้หน่วยการคลังทราบว่า มีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดขอบ เล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด และได้ใช้ใบเสร็จ 
รับเงินไปแล้วเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด อย่างช้าไม,เกินวันที่ ๓๑ ตุลาคมของปีงบประมาณลัดไป

ข้อ ๖๐ ใบเสร็จรับเงินเล่มใดสำหรับรับเงินของปีงบประมาณใด ใหใข้รับเงินของปีงบประมาณนั้น 
เมื่อ.ขึ้นปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไม'ใช้ ให้คงติดไว้กับเล่มแต่ให้ปรุ 
เจาะรู หรือประทับตรา “ เลิกใช้” เพื่อให้เป็นที่สังเกตมิให้นำมาใช้รับเงินได้อีกต่อไป

ข้อ ๖๑ ห้ามขูดลบเพื่อแกไขเพิ่มเติมจำนวนเงินหรือซื่อผู้ชำระเงินในใบเสร็จรับเงิน หากใบเสร็จรับ 
เงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด ให้ขีดฆ่าจำนวนเงินและเขียนใหม่ทังจำนวน โดยให้ผู้รับเงินลงลายมือซื่อ 
กำกับการขีดฆ่านั้นไว้ หรือขีดฆ่าเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับแล้วออกฉบับใหม่ โดยให้นำใบเสร็จรับเงินที่ขีด 
ฆ่าเลิกใช้นั้นติดไว้กับสำเนาใบเสร็จรับเงินในเล่ม
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ข้อ ๖๒ ให้หน่วยงานเก็บรักษาสำเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินยังไม่ได้ 
ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให ้ส ูญหายหรือเส ียหายได้ และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วให้เก็บไว้อย่างเอกสาร 
ธรรมดาได้

ส่วนท่ี ๒ 
การรับเงิน

ข้อ ๖๓ การรับเงินทุกประเภทต้องออกใบเสร็จรับเงินให้แก,ผ ู้น ่าเง ินมาชำระทุกรายและต้องมี 
ต้นขั้วหรือคู,ฉบับใบเสร็จรับเงินนั้นรักษาไว้ด้วย ในกรณีที่มีการจำหน่ายตั๋วฉีกแทนใบเสร็จรับเงินนั้นแล้วไม่ต้อง 
ออกใบเสร็จรับเงินอีก แต่ให้มีทะเบียนคุมการจำหน่ายตั๋วไว้เป็นหลักฐาน การรับเงินทุกรายการต้องมีการบันทึก 
รายการรับเงินไวในบัญชีเงินสดหรือทะเบียนอื่นใดแล้วแต่กรณีในวันที่ได้รับเงิน โดยให้มีหลักฐานประกอบให้ 
ครบถ้วนทุกราย

ข้อ ๖๔ ให้หน่วยงานซึ่งได้แยกไปทำการรับจ่ายและรักษาเงินนำเงินรับทั้งสิ้นหรือหลักฐานการนำ 
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารส่งหน่วยการคลังทุกวัน พร้อมด้วยใบนำส่งเงินและสำเนาคู'ฉบับอย่างน้อยสองฉบับ 
และต้องมีสำเนาเป็นหลักฐานเก็บรักษาไว้ ณ หน่วยงานด้วย ถ้าส่งไม,ทันในวันนั้นก็ให้นำส่งในวันรุ่งขึ้นหรือวันเปิด 
ทำการ และให้ระบุเหตุผลที่นำส่งไม'ทันไวในใบนำส่งเงินด้วย '

ใบนำส่งเงินต้องลงซื่อหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ส ่ง หัวหน้าหน่วยการคลังหรือหัวหน้าหน่วยงาน 
ผู้รับเงินและเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายในหน่วยการคลังเป็นผู้ลงซื่อรับไว้เป็นหลักฐาน

หมวด ๗ 
การเก็บรักษาเงิน

ข้อ ๖๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพิจารณา 
แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินไม,น้อยกว่าสามคนจากข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งไม'ตากว่าระดับชำนาญงานและ 
หรือชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไปในหน่วยงาน โดยให้หัวหน้าหน่วยการคลังของหน่วยงานนั้นเป็นประธาน 
กรรมการ

ข้อ ๖๖ ให้หน่วยงานเก็บรักษาเงินที่จ ัดเก ็บหรือได้ร ับไว้ในตู้น ิรภัยซึ่งต ั้งอยู่ในที่ปลอดภัยของ
หน่วยงานนั้น

ข้อ ๖๗ ตู้น ิรภัยใหัม ีล ูกกุญแจอย่างน้อยสองสำรับ แต่ละสำรับไม'น้อยกว่าสองดอกแต่ไม'เกิน 
สามดอก โดยแต่ละดอกต้องมีลักษณะต่างกัน โดยสำรับหนึ่งมอบให้กรรมการเก็บรักษาเงิน ส่วนสำหรับที่เหลือ 
ให้เก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ ณ สำนักการคลัง

ฅ ๖ ๐



ข้อ ๖๘ ให้กรรมการเก็บรักษาเงินเป็นผู้ถือกุญแจตู้นิรภัย ในกรณีที่ตู้'นิรภัยมีที่'ใส่กุญแจสามดอก 
และมีกรรมการสามคน ก็ให้กรรมการถือกุญแจคนละดอก หากตู้นิรภัยมีที่ใส่กุญแจสองดอกแต่มีกรรมการสามคน 
ให้กรรมการที่มีอาวุโสตามระเบียบราชการถือกุญแจคนละหนึ่งดอก และให้กรรมการอีกหนึ่งคนมีหน้าที่ประจำ 
รหัสตู้นิรภัยแต่เพียงอย่างเดียว

ถ้ากรรมการเก็บรักษาเงินผู้[ดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้ให้หัวหน้าหน่วยงานตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการไม'ตํ่ากว่าระดับชำนาญงานและหรือ 
ชำนาญการให้เป็นกรรมการแทนชั่วคราวให้ครบจำนวน การแต่งตั้งผู้ที่จะเป็นกรรมการจะแต่งตั้งไว้เป็นการประจำ 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราวก็ได้

ข้อ ๖๙ การส ่งมอบและรับมอบกุญแจระหว่างกรรมการกับผู้ท ี่ได ้ร ับมอบหมายให ้ทำหน้าท ี่ 
กรรมการแทนชั่วคราวตามข้อ ๖๘ให้กรรมการผู้ส่งมอบและกรรมการผู้รับมอบตรวจนับตัวเงินและหลักฐานแทน 
ตัวเงิน ซึ่งเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยให้ถูกต้องตามรายงานเงินคงเหลือประจำวันแล้วบันทึกการส่งมอบและรับมอบ 
พร้อมกับลงลายมือซื่อกรรมการทุกคนไว่ในรายงานเงินคงเหลือประจำวันนั้นด้วย

ห้ามมิให้กรรมการมอบกุญแจให้ผู้อื่นทำหน้าที่กรรมการแทน เว้นแต่เป็นการมอบให้กรรมการซึ่ง 
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนชั่วคราวตามข้อ ๖๘

กรรมการจะต้องเก็บรักษากุญแจไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย หรือให้ผู้ใดลักลอบนำไปพิมพ์แบบ 
กุญแจได้ หากปรากฏว่ากุญแจสูญหายหรือมีกรณีสงสัยว่าจะมีผู้ปลอมแปลงกุญแจ ให้หัวหน้าหน่วยงานสอบสวน 
แล้วรีบรายงานให้ปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาสั่งการโดยด่วน

ข้อ ๗๐ เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินนำเงินที่จะเก็บรักษาและรายงานเงินคงเหลือ 
ประจำวันส่งมอบต่อคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

ให ้คณ ะกรรมการเก ็บร ักษาเง ินร ่วมก ันตรวจสอบต ัวเง ินและเอกสารแทนต ัวเง ินก ับราษงาน 
เงินคงเหลือประจำวัน เมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้ว ใหั๋นำเงินและเอกสารแทนตัวเงินเข้าเก็บรักษาในตู้นิรภัยและให้ 
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน เมื่อกรรมการเก็บรักษาเงินได้ลงลายมือซื่อแล้ว ให้หัวหน้าหน่วย 
การคลังเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อทราบ

■ ในกรณีท่ีปรากฏว่า เงินที่ได้รับมอบให้เก็บรักษาไม่ตรง'กับจำนวนซึ่งแสดงไว้ในรายงานเงินคงเหลือ 
ประจำวัน ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเจ้าหน้าที่การเงินผู้นำส่งร่วมกันบันทึกจำนวนเงินที่ตรวจนับได้นั้น 
ไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวันและลงลายมือซื่อกรรมการทุกคนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การเงินผู้นำส่ง แล้วนำ 
เงินเข้าเก็บรัก่ษาในตู้นิรภัย และให้กรรมการเก็บรักษาเงินรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
บริหารราชการกรุงเทพมหานครทราบทันที เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

ข้อ ๗๑ การนำเง ินและเอกสารแทนตัวเง ิน เข ้าเก ็บในต ู้น ิรภ ัย ให้กรรมการใส,ก ุญแจตู้น ิรภ ัย 
ให้เรียบร้อยพร้อมกับล้างรหัสตู้นิรภัยไปตำแหน่งอื่น  ๆ ที,ไม'สามารถเปิดอุอกได้ แม้จะมีกุญแจทังสองดอกไข 
พร้อมกันก็ตาม้ จนกว่ากรรมการที่ประจํ่ารห้สตู้นิรภัยจะหมุนรหัสตู้นิรภัยไปอยู่ในตำแหน่งปลดล็อครหัส

ต ๖ ๑



ในวันทำการถัดไปหากจะต้องนำเงินออกจ่าย ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินมอบเงินที่เก็บรักษา 
ทั้งหมดให้หัวหน้าห่นํวยการคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินรับไปจ่าย โดยให้ลงลายมือซื่อรับเงินไวในรายงานเงิน 
คงเหลือประจำวันก่อนวันทำการที่รับเงินไปจ่ายนั้น

กรณีคณะกรรมการเก็บรักษาเงินล่งมอบเอกสารแทนตัวเงินให้แก'หัวหน้าหน่วยการคลังให้จัดทำ 
หลักฐานการล่งมอบเป็นหนังลือไว้ด้วย

^  ข้อ ๗๒"จำนวนเงินที่เก็บรักษาไวในหน่วยการคลังต้องไม'เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท เว้นแต่ในกรณีจำเป็น
ให้หัวหน้าหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติขยายวงเงินที่เก็บรักษา 
ในหน่วยการคลังนั้นไต้เป็นคราว  ๆ ไป

หมวด ๘
การนำเงินส่งคลังและฝากคลัง

ข้อ ๗๓ บรรดาเงินที่หน่วยงานไต้รับไว่ในวันใดให้น่าล่งหน่วยการคลังในวันนั้น ถ้าน่าล่งไม'ทัน 
ให้น่าล่งในวันรุ่งขึ้นหรือวันเปิดทำการ พร้อมระบุเหตุผลที่น่าล่งไม่ทันไว้ด้วย ทั้งนี้ หน่วยงานอาจน่าเงินฝาก 
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรุงเทพมหานคร แล้วน่าล่งหลักฐานการน่าฝากแทนก็ไต้

ส่วนการน่าล่งเอกสารแทนตัวเงินอื่นใดให้เป็นไปตามที่สำนักการคลังกำหนด 
ข้อ ๗๔ การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของกรุงเทพมหานคร ให้เปิดบัญชีลับธนาคารของรัฐหรือ 

ธนาคารที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ทั้งนี้ต้องไต้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราขการกรุงเทพมหานคร
ข้อ ๗๕ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นผู้ม ือำนาจถอนเงินฝากร่วมลันจากบัญชีเงินฝากธนาคาร

ตามข้อ ๗๔
(๑) ผู้อำนวยการสำนักการคลังหรือผู้ที่ผู้อำนวยการสำนักการคลังมอบหมายลับหัวหน้าหน่วยงาน 

ในสังกัดสำนักการคลัง กรณีเป็นการเบิกเงินจากสำนักการคลัง
(๒) หัวหน้าหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ที่หัวหน้า 

หน่วยงานมอบหมายกับหัวหน้าหน่วยการคลัง
การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการถอนเงินฝากให ้เป ็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง

แล้วแต่กรณี
การโอน เง ิน ระห ว ่างบ ัญ ช ีเง ิน ฝากธน าคารให ้ถ ือ เป ็น การถอน เง ิน ตามวรรคห น ึ่งด ้วย ท ั้งน ี้ 

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการดำเนินการตังกล่าวให้ถือเป็นรายจ่ายของหน่วยงาน 
ข้อ ๗๖ ให้หัวหน้าหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง 

กรรมการร่วมลันเป็นคณะในการไปรับหรือล่งเงินที่ธนาคาร หรือ ณ สถานที่รับเงินแห่งอื่นใด รวมตลอดถึง 
ต่างหน่วยงานในสำนักงานเดียวกัน โดยคำนึงถึงระดับ ตำแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้เป็นกรรมการ 
จำนวนกรรมการ จำนวนเงิน และสถานที่รับล่งเงิน พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการการควบคุม เพื่อปีองกันการ 
ทุจริตที่อาจเกิดขึ้นด้วย ทั้งนี้ ห้ามกรรมการไปรับหรือล่งเงินแต่ลำพังผู้เดียว

ฅ ๖ ๒



ข้อ ๗๗ บรรดาเงินที่หน่วยงานได้รับเป็นกรรมสิทธื้ ไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อ 
บังคับ หรือได้รับขำระตามอำนาจหน้าที่หรือสัญญา หรือได้รับจากการให้ไข้ทรัพย์สินหรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สิน 
ของทางราชการ หรือรายได้อื่น  ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นของกรุงเทพมหานครให้นำส่งเป็นเงินรายรับของ 
กรุงเทพมหานคร เว้นแต่จะมีกฎหมาย ข้อบัญญัติหรือระเบียบกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

หน่วยงานใดได้รับเงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายในกิจการของหน่วยงานนั้นหรือ 
ได้รับเงินที่เกิดจากทรัพย์สินซึ่งมีผู้มอบให้เพื่อหาดอกผลใช้จ่ายในกิจการของหน่วยงานนั้นให้หน่วยงานดังกล่าว 
จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ได้รับไดโดยไม'ต้องน่าส่งเป็นรายรับของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติ 
ตามกฎหมายระเบ ียบ หรือข้อบ ังค ับท ี่กร ุงเทพมหานครกำหนดแต่เม ื่อได้ดำเน ินการตามวัตถุประสงค์แล ้ว 
มีเงินเหลือจ่ายเท่าใดให้น่าส่งเป็นรายรับของกรุงเทพมหานครต่อไป

หมวด ๙
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

ข้อ ๗๘ หน่วยงานใดได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณโดยการซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ 
หรือเข่าทรัพย์สินที่มีใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง สัญญา หรือข้อตกลง และมีวงเงินตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไปหรือตามที่สำนัก 
การคลังกำหนด กรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินไปขำระหนี้ได้ทันสิ้นปีงบประมาณ ให้ถือว่าใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง สัญญา 
หรือข้อตกลง ที่ได้จัดทำหรือลงไว่ในระบบเป็นการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีต่อไปได้อีกตามอายุสัญญา แต่ทั้งนี้ 
ต้องไม่เกินวันสิ้นปีงบประมาณถัดไป

ในกรณีที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้หน่วยงานขออนุมัติ 
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
ได ้อ ีก เป ็น เวลาห กเด ือ น น ับ จากว ัน ส ิ้น บ ีงบ ป ระม าณ  หากก,อหน ี้ผ ูกพ ันไม'ท ันภายในหกเด ือนน ับจาก 
วันสิ้นปีงบประมาณ และมีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให ้หน ่วยงานขอขยายเวลาเบ ิกจ่ายเง ิน 
งบประมาณต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อมีการก่อหนี้ผูกพันให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

การเบิกจ่ายเงินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม,เกินปีงบประมาณถัดไป 
เว ้นแต่ม ีความจำเป ็นต ้องเบ ิกจ ่ายภายหลังเวลาดังกล่าว ให้เสนอขอความเห็นขอบจากสภากรุงเทพมหานคร 
เป็นกรณี  ๆ ไป

ข้อ ๗๙ การขอถันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หน่วยงานต้องดำเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณโดยปฏิบัติ 
ตามวิธีการที่สำนักการคลังกำหนด

ข้อ ๘๐ หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรัฐบาล ไม่ว่าจะได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วหรือยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ไว้ก่อนส้ินปีงบประมาณ ให้ถือปฏิบัติตามที่สำนักการคลังกำหนด

ต ๖ ๓



หมวด ๑๐
การตรวจแลิะอนุมัติฎีกา

ข้อ ๘๑ การตรวจและอนุมัติฎีกา ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีเบิกเงินจากสำนักการคลัง รวมทั้งเงินนอกงบประมาฌ การตรวจฎีกาให้เป็นอำนาจหน้าที่ 

ของผู้อำนวยการกองตรวจจ่าย และการอนุมัติฎีกาให้เป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักการคลัง
(๒) กรณีเบิกจ่ายเงินกับหน่วยการคลัง รวมทั้งเงินนอกงบประมาณ การตรวจฎีกาให้เป็นอำนาจ 

หน้าที่ของหัวหน้าหน่วยการคลัง และการอนุมัติฎีกาให้เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย 
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

ข้อ ๘๒ การตรวจฎีกาเบิกเงินงบประมาณ ให้ตรวจสอบในสาระสำคัญดังต่อไปนี้ แล้วจึงเสนอขอ
อนุมัติฎีกา

(๑) มีลายมือซื่อพร้อมวงเล็บซื่อของผู้เบิกเงินครบถ้วนถูกต้อง 
(๒) มีเงินประจำงวดเพียงพอและมีรายการถูกต้องตรงกับงบประมาณ
(๓) มีหนี้สินผูกพันหรือมีหลักฐานแห่งหนี้อ ื่นใดหรือมีความจำเป็นต้องจ่ายเงิน และถึงกำหนด 

หรือใกล้ถึงกำหนดที่ต้องจ่ายเงิน
(๔) มีดำรับรองของผู้เบิกเงินว่า การก่อหนี้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมีผู้อนุมัติ 

ถูกต้องครบถ้วน
(๔) ต ้องมีหลักฐานหรือคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจ 

การจ้าง และมีหลักฐานการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับงานจ้าง แล้วแต่กรณี
การตรวจและขออนุมัติฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอื่น ให้ถือปฏิบัติ 

ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
ข้อ ๘๓ การอนุมัติฎีกาจะกระทำไต้ต่อเมื่อไต้ดำเนินการครบถ้วนตามข้อ ๘๒ แล้ว 
ข้อ ๘๔ เมื่อหน่วยการคลังจ่ายเง ินแล้ว ให้ตรวจสอบใบสำคัญคู1จ่ายและหรือหลักฐานการจ่าย 

ให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ ๓๙ และข้อ ๔๐ และนำหลักฐานประกอบไว่ในฎีกาจ่ายเงิน และจัดส่งเอกสารทั้งหมด 
คืนหน่วยงานผู้เบิกเงินเพื่อรวมกับเรื่องเดิมและเก็บไว้รอการตรวจสอบ

ข้อ ๘๔ ฎีกาเบ ิกเง ินหรือเอกสารประกอบฎีการายใดไม,ถูกต ้องในสาระสำคัญให้ผ ู้ตรวจฎีกา 
ทักท้วง เป็นหนังสือเพื่อให้ผู้เบิกไต้แก่ไขให้ถูกต้องภายในห้าวันทำการนับแต่วันลัดจากวันที่ไต้รับการทักท้วงนั้น 
หากไม่สามารถแก่ใฃให้ทันตามกำหนดดังกล่าวไต้และเป็นกรณีที่มีเหตุอันสมควร ผู้ม ีอำนาจอนุมัต ิฎ ีกาตาม 
ข้อ ๘๑ อาจพิจารณาให้ขยายระยะเวลาการแก่ไขฎีกาดังกล่าวตามที่เห็นสมควรได้ หากข้อผิดพลาดในสาระสำคัญ 
นั้นเกิดจากการปฏิบัติไม'เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่ง แต่เจ้าของงบประมาณมีข้อผูกพัน 
ที่ต้องเบิกจ่ายเงินแก'เจ้าหนี้ให้ผู้ตรวจฎีกาแจ้งหน่วยงานเพื่อรายงานข้อบกพร่องต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เพื่อพิจารณาสั่งการ

ต ๖ ๔



ในกรณีที่ฎีกามีข้อผิดพลาดเลกน้อยและมิใซ่สาระสำคัญหรือมิใช่เป็นจำนวนเงินที่ขอเบิกผู้ตรวจฎีกา 
หรือผู้อนุมัติฎีกาอาจแกไขให้ถูกต้องและแจ้งผู้เบิกทราบ หรือแจ้งให้ผู้เบิกเป็นผู้แกไขก็ไต้

ข้อ ๘๖ การตรวจฎีกาและการอนุมัต ิฎ ีกาให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันทำการนับแต่ 
วันถัดจากวันรับฎีกา, -

ในกรณีที่ฎีกามีเหตุทักท้วง เมื่อไต้รับคืนฎีกาที่แกไขแล้วให้ดำเนินการตรวจและอนุมัติฎีกาให้แล้ว 
เสร็จภายในสามวันทำการนับแต่วันถัดจากวันรับคืนฎีกา

ข้อ ๘๗ ก่อนการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัสดุหรือจ้างทำของ หากหน่วยงานพบว่าการขอ 
เบิกเงินไม,เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือดำสั่ง แต่เจ้าของงบประมาณมีข้อผูกพันที่ต้องเบิกจ่ายเงิน 
แก,เจ้าหนี้ให้รายงานข้อบกพร่องต่อผู้ว่าราขการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาสั่งการ

หมวด ๑๑
การควบคุมและตรวจสอบ

ข้อ ๘๘ ให้หน่วยงานแต่ละแห่งมีบัญชีและทะเบียนรับจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชี หรือทะเบียนอื่นใด 
เท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีที่กรุงเทพมหานครกำหนด

ข้อ ๘๙ ทุกวันที่ม ีการรับจ่ายเงินให้ห ัวหน้าหน่วยการคลังรายงานจำนวนเงินรับจ่าย ตลอดจน 
เงินคงเหลือและเงินฝากต่าง  ๆ ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบเป็นประจำทุกวัน

ทุกสิ้นเดือนให้ห้วหน้าหน่วยงานจัดส่งรายงานทำงการเงินให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบพร้อมสำเนา 
รายงานดังกล่าวให้หน่วยตรวจสอบภายในและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งละหนึ่งชุด

ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให ้หน ่วยงานจัดทำรายงานทางการเง ินในรอบปี 
งบประมาณเสนอปลัดกรุงเทพมหานครทราบ โดยผ่านหน่วยตรวจสอบภายในและสำเนาส่งสำนักการคลังกับ 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งละหนึ่งชุด

ข้อ ๙๐ ให้สำนักการคลังจัดทำรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดลงเปรียบเทียบ 
กับงบประมาณ กับจัดทำรายงานทางการเงินในรอบปีงบประมาณเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร

ข้อ ๙๑ ให้หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชี การรับจ่ายเงิน การพัสดุ และการ 
ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย หรือตรวจสอบอื่นใดตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมายและตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด

ข้อ ๙๒ ในการตรวจสอบบัญชีและหลักฐานการรับจ่ายเงิน ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือรับเงิน 
และหรือหัวหน้าหน่วยการคลังมีหน้าที่ให้คำซื้แจงและอำนวยความสะดวกแก'เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน 
หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แล้วแต่กรณี

เมื่อมีเหตุทักท้วงให้หน่วยตรวจสอบภายในแจ้งโดยตรงกับหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือกรณี 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้แจ้งโดยตรงกับหัวหน้าหน่วยงานที่เก ี่ยวข้อง ให้หน่วยงานนั้นปฏิบัติตาม 
ดำทักท้วงภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ฅ ๖ ๙



หากหัวหน้าหน่วยงานไม,ปฏิบัติตามคำทักท้วงของหน่วยตรวจสอบภายในตามกำหนดโดยไม,มี 
เหตุผลสมควรให้หน่วยตรวจสอบภายในรายงานให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบเพื่อสั่งการ

ข้อ ๙๓ เมื่อปรากฏว่าหน่วยงานใดปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการนำเงินส่งคลังไม่ถูกต้องตามระเบียบ ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาสั่งการให้ปฏิบัติให้ถูกต้องโดยด่วน

หากปรากฏว่าเงินในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดขาดบัญชีหรือสูญหายหรือเสียหายเพราะ 
การทุจริตหรือมีพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางไม่สุจริต หรือเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดซึ่งมิใช่กรณีปกติให้หัวหน้าหน่วยงาน 
สั่งการให้หาตัวผู้รับผิดเบื้องต้นให้ส่งเงินคืนให้ครบถ้วน และดำเนินการสอบสวนหาตัวผู้ต้องรับผิดตามหลักเกณฑ์ 
ท ี่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด ้วยหลักเกณฑ์การปฏิบ ัต ิเก ี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ 
เจ้าหน้าที่ ในกรณีที่เห็นว่าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินให้ฟัองร้องดำเนินคดีแก'ผู้กระทำความผิด และรายงาน 
พฤติการณ์ให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบโดยพลัน

หมวด ๑๒ 
เบ็ดเตล็ด

ข้อ ๙๔ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น หรือที่ไม่มีกำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้เสนอ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการเป็นกรณี  ๆ ไป

หมวด ๑๓ 
บทเฉพาะกาล

ข้อ ๙๔ ให ้บรรดาเอกสารแบบพิมพ ์ ซ ึ่งกำหนดขึ้นตามระเบ ียบกรุงเทพมหานครว่าด ้วยการ 
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๔๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมยังคง 
ใช้บังคับต่อไปจนกว่าสำนักการคลังจะกำหนดขึ้นใหม่ตามระเบียบนี้

ข้อ ๙๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงินใด  ๆ ที่อยู่ 
ระหว่างดำเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใข้บังคับให้ดำเนินการต่อไปตามระเบียบที่ใข้บังคับอยู่เดิม 
จนกว่าจะแล้วเสร็จ หรือจนกว่าจะสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ไต้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๔

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ บริพัตร 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ฅ ๖ ๖



หลักเกณฑ ์ ว ิธ ีการ แนวทางปฏ ิบ ัต ิและแบบส ัญ ญ าต ่างๆ ซึ่งสำนักการคลัง 
กำหนดในการปฏิบ ัต ิตามระเบ ียบกรุงเทพมหานครว่าด ้วยการรับเงิน  
การเบ ิกจ ่ายเง ิน  การเก ็บร ักษาเง ิน  การนาส่งเง ิน และการตรวจเงิน

อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๘, ข้อ ๒๑, ข้อ ๓๑ และข้อ ๔๘ แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนาส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ สานักการคลังจึงกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางปฏิบัติและแบบในการปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิก 
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนาส่งเงิน และการตรวจเงินไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การเบิกเงินค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามบีตามข้อ ๑๘ ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้

๑.๑ เป็นใบสาดัญค้างเบิกไม่เกินสามบี
๑.๒ การนับวัน เดือน บี ในใบสาดัญค้างเบิกนั้น ให้ถือ วัน เดือน บี ที่ส่งมอบวัตถุแห่งหนี้

เป็นสาดัญ
๑.๓ ให้เบิกจากงบประมาณรายจ่ายในหมวดนั้น  ๆ ของบีต่อไป โดยต้องมีงบประมาณ 

บีบีจจุบันรองรับเพียงพอ
๑.๔ การเบิกเงินค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามบีให้แยก่ฎีกาเบิกเงินต่างหากจากการเบิกเงินตาม

ปกติ โดยระบุ ในฎีกาให้ชัดเจนว่า “ค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามบี พ.ศ......”
๑.๕ ไม'ให้ทาการเบิกในหมวดรายจ่ายอื่นและหมวดเงินอุดหนุน 

ข้อ ๒ ค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อหน่วยงานผู้เบิกได้รับแจ้งให้ซาระหนี้ 
และให้เบิกจ่าย จากงบประมฺาณรายจ่ายประจาบีที่ได้รับแจ้งให้ซาระหนี้ โดยไม'ถือเป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามบี 
ตามข้อ ๒๑

๒.๑ การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา 
พยาบาล เงินค่าเช่าบ้าน หรือเงินสวัสดิการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบว่าด้วย 
การนั้น

๒.๒ รายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าในเดือนใด 
๒.๒.๑ ค่าบอกรับสิ่งพิมพ์ 
๒.๒.๒ ค่าขนส่ง
๒.๒.๓ ค่ายานพาหนะ (ประจาวัน)
๒.๒.๔ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องจักรกล และเครื่องทุ่นแรงจากกองโรงงาน

ช่างกล
๒.๒.๕ ค่าบารุงรักษา เปลี่ยนหลอดและอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ
๒.๒.๖ ค่าซ่อมแซมเสาและอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะของการไฟฟ้านครหลวง

ต ๖ ๗



๒.๓ รายการค่าใช้จ่ายเฉพาะเดือนกันยายน 
๒.๓.๑ ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง
๒.๓.๒ ค่าเครื่องบริโภคของคนไช้ นักเรียนพยาบาล และนักเรียนผู้ช ่วยพยาบาล 

เช่น ค่าช้าว ค่ากับข้าว และค่าเชื้อเพลิงประกอบอาหาร เป็นต้น
๒.๓.๓ ค่าเครื่องบริโภคสาหรับเลี้ยงเด็กของสถาบันรับเลี้ยงเด็กกลางวัน ศูนย์บริการ 

สาธารณสุข สานักอนามัย เช่น ค่าข้าว ค่ากับข้าว และค่าเชื้อเพลิงประกอบอาหาร เป็นต้น
๒.๓ .๔ ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) สาหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อน

วัยเรียน -
๒.๔ รายการค่าใช้จ่ายเฉพาะเดือนสิงหาคม -กันยายน 

๒.๔.๑ ค่ากาจัดขยะมูลฝอย 
๒.๔.๒ ค่าติดตั้งโทรศัพท์
๒.๔.๓ ค่าเช่าเครื่องวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบต่าง  ๆ ค่าเช่าวิทยุ ค่าเช่าเครื่องวิทยุ 

โทรศัพท์ระบบ ต่าง  ๆ ประจำสำนักงาน ค่าเช่าเลขหมาย ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 
ต่างๆ

๒.๔.๔ ค ่าใช ้จ ่ายเก ี่ยวก ับการใช ้เคร ื่องโทรสารท ี่ช ื้นทะเบ ียนเป ็นคร ุภ ัณ ฑ ์ของ
กรุงเทพมหานคร

๒.๔.๔ ค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้บริการวิทยุติดตามตัวเพื่อโซในการปฏิบัติราชการสาศัญ
กรณีเร่งด่วน

ข้อ ๓ กรณีหลักฐานการจ่ายของหน่วยงานสูญหายตามข้อ ๓๑ ให้ดาเนินการตังนี้
๓.๑ ให ้ห ัวหน ้าหน ่วยงานแต ่งต ั้งคณ ะกรรมการเพ ื่อทาการสอบสวนถ ึงสาเหต ุและ 

พฤติการณ์ที่เอกสาร สูญหาย
๓ .๑.๑ กรณีพบว่าเกิดจากการทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน ก็ให้ดาเนินการตามกฎหมาย 

และระเบียบ ของทางราซการต่อไป
๓ .๑ .๒ กรณ ีเอกส ารส ูญ ห ายโดยไม 'ได ้เก ิดจากการท ุจร ิตใน การเบ ิกจ,ายเง ิน  

ให้ดำเนินการต่อไปใน ข้อ ๓.๒
๓.๒ การใช้สาเนาหรือภาพถ่ายเอกสารหรือเอกสารอื่นเป็นหลักฐานแทนต้นฉบับที่สูญหาย 

๓.๒.๑ กรณีเอกสารนั้นเป็นหลักฐานการจ่าย
๓.๒.๑.๑ ให้ใช้สาเนาหรือภาพถ่ายเอกสาร ซึ่งผู้รับเงินรับรองแทนไต้ 
๓ .๒.๑.๒ กรณ ีไม'อาจขอสาเนาหรือภาพถ ่ายเอกสารตามข ้อ ๓ .๒.๑.๑ 

ไต้ให้ผู้จ่ายเงินทาใบรับรองการจ่ายเงินโดยขี้แจงเหตุผลพฤติการณ์ที่เอกสารนั้นสูญหายและไม่อาจขอสาเนาหรือ 
ภาพถ่ายเอกสารไต้ พร้อมทั้งรับรองว่ายังไม่นามาเบิกจ่ายและหากพบภายหลังจะไม่นามาเบิกจ่ายอีก เสนอปลัด 
กรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติ และเมื่อมีการอนุมัติแล้วก็ให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นหลักฐานได้

๓ .๒.๒ กรณีเป็นเอกสารอื่นที่ไมใช่หลักฐานการจ่าย ให้ใช้สาเนาหรือภาพถ่ายเอกสาร 
นั้นก่อน หากไม'สามารถขอสาเนาหรือภาพถ่ายเอกสารไต้และมีเหตุผลความจาเป็นที่ไม'อาจขอสาเนาหรือภาพถ่าย-

ฅ ๖ ๘



เอกสารได้ให้หัวหน้าหน่วยงานใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติให้ใช้เอกสารอื่นที่มีสาระสาคัญที่จะสามารถนา 
มาใช้เนินหลักฐานแทนเอกสารที่สูญหายนั้นได้

๓.๒.๓ การอนุมติให้ใช้สาเนาหรือภาพถ่ายเอกสารหรือเอกสารอื่นแทนต้นฉบับ 
เอกสารที,สูญหาย ตามข้อ ๓.๒.๑ และ ๓.๒.๒ ช้างต้นนั้น จะกระทาไต้เมื่อหน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษาหรือ 
ดูแลเอกสารนั้นได้ดาเนินการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ซึ่งในการแจ้งความให้แสดงถึงสาเหตุและ 
พฤติการณ์ที่เอกสารนั้นสูญหายและ ให้มีรายงานประจาวันรับแจ้งของเจ้าพนักงานตารวจเนินหลักฐานประกอบ 
๓.๒.๔ การใช้สาเนาหรือภาพถ่ายเอกสารหรือเอกสารอื่นตามข้อ ๓.๒.๑ และ ๓.๒.๒ ให้รายงานสานักงานการ 
ตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย

ข้อ ๔ สัญญาการยืมเงิน สัญญาวางหลักทรัพย์ •และสัญญาค้าประกันตามข้อ -๔๘ ให้ใช้ตามแบบ 
แนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางปฏิบัติและแบบในการปฏนัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนาส่งเงิน และการตรวจเงินนี้

๓๖๙



ยื่นต่อ. 

สังกัด..

สัญญาการยืมเงิน
เลขที่..

.(หัวหน้าหน่วยการคลัง).............................  วันครบกำหนด.
ข ้าพเจ ้า...............................................................................ตำ แห.น่ง................

มีความประสงค์ขอยืมเงินกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นค่าใข้จ่ายในการ..
.ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายการ บาท สตางค์

รวมเงินทั้งสิ้น

ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะนำใบสำคัญคู่จ่ายที่ถูกต้อง 
พร้อมทั้งเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ส่งใข้ภายในกำหนดตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน คืนภายใน................วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินยืม/นับแต่วันที่
กลับถึงสำนักงาน ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตามกำหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ 
หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับจากทางราชการซดใข้จำนวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที

ลงซื่อ................................................................ ผู้ยืม วันท่ี. .เดือน............................พ.ศ.

บันทึกการตรวจและความเห็นหัวหน้าหน่วยการคลัง
เสนอ.................(ผู้มีอำนาจอนุมัติ)..............................

ขณะนี้ ๐  มีเงินในงบประมาณที่จะเบิกจ่ายได้ (
และผู้ย ืมเงินรายนี้ 0  ค้าง ชำระเงินยืมอยู่ในใบยืมของกรุงเทพมหานครที.่................รวมเป็นเงิน.................บาท

๐  ไม่มีเงินยืมด้างชำระ
จึงมีความเห็นว่า..................................................................................................................................................................

ลายมือซื่อ.............................................................. หัวหน้าหน่วยการคลัง

ความเห็นหรือคำสั่งหัวหน้าหน่วยงาน

ลงซื่อ.

คำลังปลัดกรุงเทพมหานคร 

ลงซื่อ..........................................

ได้รับเงินยืมจำนวน. 
ลงซื่อ........................

ใบรับเงิน
.บาท (.....................
..ผ ูร้ับเงิน วันที่.

..........................) ไร้เป็นการถูกต้องแล้ว
.เดือน............................. พ.ศ..................
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รายการส่งใช้เงินยืม

คร้ังท่ี วันเดือนปี รายการส่งใช้ คงค้าง ลายซื่อซื่อผู้รับ ใบรับเลขที่
เงินสดหรือใบสำคัญ จำนวนเงิน
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สัญญาคํ้าประกัน

วันท่ี
เขียนที่................

เดือน..............พ.ศ...............

ข ้าพเจ ้า................................................................................อาย ุ.....................ปี เลขประจำตัวประซาขน
เลขที.่....... .-.................................................... อยู่บ ้านเลขที.่.........................ตรอก/ซอย................................................
ถนน.............................................. แขวง/ตำบล............................................... เขต/อำเภอ.............................. ................
จ้งหวัด.............................................. อาชีพ........................................................... ขอทำสัญญาคํ้าประกันฉบับนี้ให้แก1
กรุงเทพมหานคร ตังมีข้อความต่อไป

ข้อ ๑ ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาการยืมเงินของ.................... (ขื่อ)........................
ที่ได้ทำกับกรุงเทพมหานครตามสัญญาการยืมเงินเลขที.่............... ลงวันที.่........ เดือน.........................พ.ศ.................
ดีแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเป็นผู้คํ้าประกัน...............................(ขื่อ).................................. ต่อกรุงเทพมหานคร
กล่าวคือ ล ้า................................ (ขื่อ)  ...........................กระทำผิดสัญญายืมเงินที่ได้ทำไว้กับกรุงเทพมหานคร
ข้าพเจ ้าย ินยอมซดใช ้เง ินให ้แก,กรุงเทพมหานครตามข้อผ ูกพ ันที่ระบ ุไวในสัญญายืมเงินตังกล่าวน ั้นให ้แก1
กรุงเทพมหานครแทนทันที โดยมิจำต้องให้กรุงเทพมหานครเรียกร้องเอากับเงินอันใดที่............... (ซื่อ)..................
จะพึงได้รับจากทางราชการเพื่อหักซดใช้เงินยืมตังกล่าวนั้นก่อน โดยยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในการซดใช้ 
เงินตามที่กรุงเทพมหานครได้กำหนดทุกประการ โดยข้าพเจ้าซอสละสิทธิของผู้ค ํ้าประกันทุกประการตามที่ 
กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิซยื หรือตามกฎหมายอื่น และข้าพเจ้าจะรับผิดตามสัญญานี้จนกว่า 
จะมีการขดใช้หนี้ตามสัญญาการยืมเงินครบตามจำนวนแล้ว

ข้อ ๒ เพื่อเป็นหลักฐานในการคํ้าประกัน ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิเทธิ้ของข้าพเจ้า 
และซึ่งปลอดจากุการผูกพันใดๆ ท้ังส้ิน ตังนี้..................................................................................................................

ข้อ ๓ ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ก่อหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ หรือจำหน่ายทรัพย์สินของข้าพเจ้าตามที่ 
ระบุไว้ในข้อ ๒ แห่งสัญญานี้ตลอดระยะเวลาที่สัญญาคํ้าประกันฉบับนี้ยังคงมีผลบังคับอยู่

สัญญาฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านทราบความและเข้าใจดืตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อไว้เป็นสำคัญต่อ
หน้าพยาน

ลงซ่ือ -. 
(.

ลงซ่ือ -. 
(.

ลงซื่อ.- 
(.

ผู้คํ้าประกัน 
)
พยาน
)
พยาน
)

๓๗๒



ข้าพเจ ้า......................................... เป ็นสาม ี/ภรรยา ของนาย/นาง
ได้ทราบข้อความในสัญญาคํ้าประกันที่ นาย/นาง.............................................................. ได้ทำกับกรุงเทพมหานคร
ดังกล่าวข้างด้นแล้ว ขอแสดงความยินยอมอนุญาตให้นาย/นาง...................................................... ทำสัญญาฉบับนี้
กับกรุงเทพมหานคร

ลงขื่อ......... .................................................ผู้อนุญาต
(..........:...... ,......)

ลงข ื่อ...........................................................พยาน
(....................... )

ลงข ื่อ.......................................................... พยาน
(....................... )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม'มีคู'สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะทำสัญญานี้

ลงข ื่อ..........................................................ผู้คํ้าประกัน
(.............. :........)
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สัญญาวางหลักทรัพย์
เขียนที่................

วันที่.......... เดือน..............พ.ศ...............
ข ้าพเจ ้า................................................................................อาย ุ.................... ปี เลขประจำตัวประขาซน

เลขที่..............................................................อยู่บ ้านเลขที่...........................ตรอก/ซอย................................................
ถนน..............................................แขวง/ตำบล..............................................เขต/อำเภอ.................................................
จังหวัด............................................... อาชีพ...................................................ขอทำสัญญาวางหลักทรัพย์ฉบับนี้ให้แก,
กรุงเทพมหานคร พร้อมวางหลักทรัพย์ .....................(ทรัพย์สิน)........................ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ้ของข้าพเจ้า
และปลอดจากภาระผูกพันใดๆ ท้ังส้ิน มอบให้แก,กรุงเทพมหานครยึดถือไว้เพื่อคํ้าประกันเงินยืมตามสัญญา การ
ยืมเงินเลขที่..........................................ลงวันที่........... เดือน............................พ.ศ..................หากข้าพเจ้ากระทำผิด
สัญญายืมเงินที่ไตัทำไว้กับกรุงเทพมหานคร ข้าพเจ้ายินยอมให้กรุงเทพมหานครบังคับชำระหนี้จากหลักทรัพย์ตัง 
กล่าวได้ทันที โดยมิต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบก่อนแต่ประการใด

สัญญาฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านทราบความและเข้าใจดืตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อไว้เป็นสำคัญต่อ
หน้าพยาน

ลงซื่อ.......................................................... ผู้วางหลักทรัพย์
(....................... )

ลงซื่อ.......................................................... พยาน
1 (....................... )

ลงซื่อ.......................................................... พยาน
(....................... )

ข้าพเจ ้า................... ........................ เป็นสามี/ภรรยา ของนาย/นาง..
ได้ทราบข้อความในสัญญาวางหลักทรัพย์ที่ นาย/นาง.............................................
กรุงเทพมหานครดังกล่าวข้างต้นแล้ว ขอแสดงความยินยอมอนุญาตให้นาย/นาง 
ทำสัญญาฉบับนี้กับกรุงเทพมหานคร

ลงซื่อ..................................................
(....................

ลงซื่อ..................................................
( .

ลงซ่ือ .. 
(

ผู้อนุญาต 
)
พยาน
)
พยาน
)

ได้ทำกับ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มืคู,สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะทำสัญญานี้

ลงซ่ือ -,........................................................ผู้วางหลักทรัพย์
(....................... )
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ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ -  รายจ่าย 

และการปฏิบัติเก่ียวกับงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๓๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๔๒๘ และข้อ ๔ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๔ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๙ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ -  รายจ่าย 
และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๓๓”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให่ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัด 

หรือแย้งกับระเบียบนี้ให่ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ป ี” หมายความว่า ปีงบประมาณ
“ แผนงาน” หมายความว่า แผนงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
“งาน” หมายความว่า งานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายเพ ิ่มเต ิม
“โครงการ” หมายความว่า โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือข้อบัญญัติงบ 

ประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
“หมวดรายจ่าย” หมายความว่า วัตถุประสงค์ของรายจ่ายของแต่ละงาน หรือโครงการ 
“การโอน” หมายความว่า การโอนงบประมาณ ดังต่อไปนี้
(๑) การโอนงบประมาณระหว่างหมวดรายจ่ายในงานหรือโครงการของหน่วยงานเดียวกัน หรือใน 

งานหรือโครงการระหว่างหน่วยงาน
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(๒) การโอนงบประมาณรายจ่ายระหว่างงบกลางกับงาน หรือโครงการของหน่วยงาน 
(๓) การโอนงบประมาณระหว่างรายการในงบกลาง
“การเปล ี่ยนแปลงรายละเอ ียดงบประมาณ รายจ ่าย” หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงรายการ 

วัตถุประสงค รายละเอียดเนื้องาน และหรือจำนวนเงินของรายการในหมวดรายจ่ายเดียวกันของงานหรือโครงการ 
เดียวกัน ในหน่วยงานเดียวกัน

ข้อ ๕ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รักษาการตามระเบียบนี้

ลักษณะที่ ๑
การกำหนดประเภทรายรับและรายจ่าย

หมวด ๑
ประเภทรายรับ

ข้อ ๖  รายรับ ประกอบด้วยรายได้ประจำและรายได้พิเศษ 
ข้อ ๗ รายได้ประจำ จำแนกดังนี้ 
(๑) ภาษ ีอากร
คือ รายได้ประเภทภาษีอากร ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดเก็บหรือส่วนราชการอื่นจัดเก็บแล้วโอนทั้งหมด 

หรือบางส่วนให้กรุงเทพมหานคร ตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้
(๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับและค่าบริการ
คือ รายได้ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับและค่าบริการ ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บ 

หรือส่วนราชการอื่นจัดเก็บ แล้วโอนทั้งหมดหรือบางส่วนให้กรุงเทพมหานคร ตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้ 
(๓) รายได้จากทรัพย์สิน
คือ รายได ้จากดอกเบ ี้ยพ ันธบ ัตร เงินปันผล ดอกเบ ี้ยเง ินฝาก และรายได้จากทรัพย์ส ินของ 

กรุงเทพมหานคร หรือทรัพย์สินที่อยู่ในความควบคุมดูแลของกรุงเทพมหานคร
(๔) รายได้จากการสาธารณูปโภค การพาณิชย์และกิจกรรมอื่นของกรุงเทพมหานคร 
คือ รายได้จากการสาธารณูปโภค การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร การทำกิจการร่วมกับบุคคลอื่น 

หรือจากสหการ
(๔) รายได้เบ็ดเตล็ด
คือ รายได้ที่ไม'เข้าลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังกล่าวข้างด้น
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ข้อ ๘ รายได้พิเศษ จำแนกดังนี้ 
(๑) เงินกู้
คือ รายได้จาก
๑. เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ
๒. เงินกู้จากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(๒) เงินสะสมจ่ายขาด
คือ เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้จ่ายขาดโดยได้รับความเห็นชอบ 

จากสภากรุงเทพมหานคร

หมวด ๒
ประเภทรายจ่าย

ข้อ ๙  รายจ่ายประกอบด้วยรายจ่ายประจำและรายจ่ายพิเศษ
ข้อ ©๐ รายจ่ายประจำ คือ รายจ่ายซึ่งตั้งจ่ายจากรายได้ประจำจำแนกเนินรายจ่ายงบกลางและ 

รายจ่ายชุองงานหรือโครงการ
รายจ่ายงบกลาง คือ รายจ่าย.ที่เนินไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
รายจ่ายของงานหรือโครงการ คือ รายจ่ายซึ่งกำหนดไว้สำหรับงานหรือโครงการโดยเฉพาะซึ่งจำแนก 

ออกเนิน ๗ หมวด ดังนี้
(๑) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
(๒) หมวดค่าจ้างชั่วคราว
(๓) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(๔) หมวดค่าสาธารณูปโภค
(๕) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(๖) หมวดเงินอุดหนุน
(๗) หมวดรายจ่ายอื่น
ก ารจำแ น ก ป ระ เภ ท รายจ ่าย  ตาม .ห มวดรายจ ่ายต ่างๆ  ให ้เป ็น ไป ตาม รายละเอ ียดท ี่ป ล ัด  

กรุงเทพมหานครกำหนด
ข้อ ๑๑ รายจ ่ายพ ิเศษ คือ รายจ่ายที่เนินไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีการงบ 

ประมาณ กำหนดไว้และให้จำแนกเนินรายจ่ายงบกลาง และรายจ่ายชองงานหรือโครงการหรือจำแนกเนินหมวด 
รายจ่ายตามรายจ่ายประจำโดยอนุโลม
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หมวด ๓
การจัดทำประมาณการรายรับ

ข้อ ๑๒ ให้สำนักการคลังรับผิดชอบในการจัดทำประมาณการรายรับของกรุงเทพมหานครตาม 
แบบที่ปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด .

ข้อ ๑๓ การจัดทำประมาณการรายรับต้องแสดงรายการและรายละเอียด ดังนี้
(๑) จำแนกตามประเภทรายไต้และรายละเอียดของประเภทรายได้นั้นๆ
(๒) จำนวนเงินที่ประมาณการในปีป้จจุบัน
(๓) จำนวนเงินที่ประมาณการว่าจะจัดเก็บไต้ในปีต่อไป
(๔) จำนวนเงินเพิ่ม หรือลดสำหรับประมาณการปีต่อไป
ข้อ ๑๔ การแสดงประมาณการตามประเภทรายไต้ให้แสดงจำนวนรับทั้งสิ้นโดยไม่หักรายจ่ายใดๆ 

และมีบันทึกแสดงหลักเกณฑ์การประมาณการพร้อมทั้งข้อความดังต่อไปนี้ด้วย คือ 
(๑) รายไต้จริง เป็นรายปีย้อนหลังอย่างน้อย ๓ ปี 
(๒) รายไต้จริง ๖ เดือนหลังของปีก่อน และ ๖ เดือนแรกของปีป็จจุบัน 
(๓) อัตราและเกณฑ์จำนวนตามประเภทรายไต้ที่ตั้งเก็บและจำนวนรายไต้ซึ่งประมาณจะเก็บ 
(๔) เหตุผลหรือคำขี้แจงอื่นๆ ที่จำเป็นต้องมี

หมวด ๔
การตั้งงบประมาณรายจ่าย

ข้อ ๑๔ ให้หัวหน้าหน่วยงาน จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตามแบบที่ปลัดกรุงเทพมหานคร
กำหนด

ข้อ ๑๖ การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต้องแสดงรายการและรายละเอียด ดังนี้
(๑) ให้จำแนกตามลักษณะแผนงาน งานหรือโครงการ
(๒) จำนวนเงินงบประมาณปีป้จจุบัน
(๓) จำนวนเงินเพิ่มหรือลดสำหรับงบประมาณปีต่อไป
(๔) จำนวนเงินที่ฃอตั้งงบประมาณในปีต่อไป
(๔) รายละเอียดงบประมาณที่ฃอตั้งในงานหรือโครงการให้มี วัตถุประสงค์ ขอบเขตเป้าหมาย ระยะ 

เวลา ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา ปีปีจจุ'บัน และปีต่อไป
ข้อ ๑๗ ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม'ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายปีที่ล่วงมาไปพลางก่อนไต้ ตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ว่าราขการกรุงเทพมหานครกำหนด
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ลักษณะที่ ๒
การบริหารงบประมาณรายจ่าย 

หมวด ๑
การขอเงินประจำงวด

ข้อ ๑๘ ในแต่ละปีงบประมาณให้มีเงินประจำงวดสามงวด แต่ละงวดมีระยะเวลาสี่เดือน 
ข้อ ๑๙ การขอเงินประจำงวดคเงแรกของแต่ละงวดให้หน่วยงานยื่นคำขอต่อกองงบประมาณก่อน 

วันเริ่มต้นของระยะเวลาของงวดนั้นๆ เป็นเวลาอย่างน้อยสิบห้าวัน
เงินงบกลาง ให้กองงบประมาณเป็นผู้ยื่นขออนุมัติเงินประจำงวดต่อปลัดกรุงเทพมหานคร 
เงินประจำงวดที่อนุมัติในงวดใด ถ้าเบิกจ่ายไม่หมดในระยะเวลาของเงินประจำงวดนั้น ให้นำส่วนที่ 

เหลือไปสมทบกับเงินประจำงวดสำหรับงวดลัดไป
เงินประจำงวดหมวดใดที่อนุมัติสำหรับงานหรือโครงการใด จะนำไปใช้สำหรับงานหรือโครงการอื่น

ม ิไ ต ้

ข้อ ๒๐ การขอเงินประจำงวดของแต่ละงานหรือโครงการที่ระบุไวในเอกสารงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี หรือเอกสารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้แสดงรายละเอียดประกอบ ดังนี้

(๑) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำให้แนบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำที่ไต้รับอนุมัติ 
ครั้งสุดท้าย ถ้าไม'มีการเปลี่ยนแปลงให้หมายเหตุว่าใช้บัญชีลือจ่ายเดิม

(๒) หมวดค่าจ้างชั่วคราว ให้แสดงอัตราค่าจ้าง จำนวนลูกจ้างชั่วคราวพร้อมทั้งระยะเวลาการจ้าง 
(๓) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ให้แสดงเหตุผลและความจำเป็นที่ต ้องใช้จ่าย กรณีการ 

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แนบแผนปฏิบัติงานโดยแสดงเหตุผลตลอดจนรายละเอียดจำนวนช้าราชการลูกจ้าง 
ที่จะปฏิบัติงาน ระยะเวลา สถานที่ และจำนวนเงิน ประกอบด้วย

(๔) หมวดค่าสาธารณูปโภค ให้แสดงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องใช้จ่าย 
(๔) หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

๔.๑ ค่าครุภัณฑ์
ก. ให้แสดงรายละเอียดครุภัณฑ์แต่ละรายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ประเภทและหรือ

ชนิดของครุภัณฑ์นั้นๆ
สำหรับครุภัณฑ์ที่ไม่มีราคามาตรฐานของทางราชการกำหนดไว่ให้แสดงคุณลักษณะเฉพาะ 

พร้อมทั้งแนบใบเสนอราคา จำนวน ๓ ราย ชองครุภัณฑ์นั้นๆ
ข. ให้จัดทำแผนปฏิบัติงาน่และการใช้จ่ายเงินแต่ละรายการ 

๔.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในการขอเงินประจำงวดชองงานหรือโครงการใดๆ เพื่อใช้จ่ายเป็น 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้แนบแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินพร้อมทั้ง์ปฏิบัติดังนี้

ฅ ๗ ๙



ก. กรณีที่ฃอเงินประจำงวดสำหรับรายการค่าที่ดิน ให้ส่งแผนผังบริเวณของที่ดินแต่ละ 
รายการ รวมทั้งซี้แจงเหตุผลความจำเป็นและความเหมาะสมที่เลือกซื้อที่ดินแปลงนั้นๆ จำนวนเนื้อที่ที่จะซื้อ พร้อม 
ทั้งข้อมูลดังต่อไปนี้

๑. ราคากลางของกรมที่ดิน 
๒. ราคาซื้อขายในห้องตลาดของที่ดินใกล้เคียง 
๓ . ราคาที่ทางราชการประเมินเพื่อเสียภาษีของที่ดินใกล้เคียง 

ข. กรณีที่ฃอเงินประจำงวดสำหรับรายการค่าก่อสร้าง ให้แนบแบบรูปรายการก่อสร้าง 
ข้อกำหนดเฉพาะงาน และประมาณการโดยละเอียด จำนวนอย่างละ ๒ ขุด

๕.๓ การขอเงินประจำงวดเพิ่มเติม สำหรับรายการใดในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
หรือรายการในหมวดอื่น ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด 
ไปแล้ว แต่ไม,อาจดำเนินการซื้อหรือจ้างภายในวงเงินประจำงวดที่ได้รับอนุมัติให้ซื้แจงเหตุผลและรายละเอียด 
ประกอบ

(๖) หมวดเงินอุดหนุน ให้แสดงรายละเอียดค'าใข้จ่ายแต่ละรายการพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นที่
ต้องใช้จ่าย

(๗) หมวดรายจ่ายอื่น ให้แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ พร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นที่
ต้องใช้จ่าย

สำหรับรายการในหมวดรายจ่ายอื่น ซึ่งเป็นรายการที่รวมค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ไวให้แสดงค่าใช้ 
จ่ายแต่ละประเภทที่จะใช้จ่ายจากรายการนั้นๆ จำแนกตามหมวดรายจ่ายโดยอนุโลม ล้ามีค่าใช้จ่ายในลักษณะ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้นำความในข้อ ((ะ) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๒
การใช้รายจ่าย

. ข้อ ๒๑ การใช้รายจ่ายแต่ละหมวดของแต่ละงาน หรือโครงการที่กำหนดไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปี หรือตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้เบิกจ่ายไดํไม'เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติเงิน 
ประจำงวด หรือตามที,จะมีการโอน หรือการเปลี่ยนแปลง โดยให้ถือปฏิบัติด้งนี้

(๑) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ให้เบิกจ่ายตามรายการในบัญชีลือจ่ายเงินเดือน หรือบัญชี 
ลือจ่ายค่าจ้างประจำที่ไต้รับอนุมัติครั้งสุดท้าย สำหรับเงินเดือนและค่าจ้างประจำในอัตราใหม่ให้เบิกจ่ายตามคำ 
สั่งบรรจุแต่งตั้ง

(๒) หมวดค่าจ้างชั่วคราว ให้เบิกจ่ายตามที่ได้รับอนุมัติจ้าง
(๓) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ให้ระบุลักษณะการใช้จ่ายว่าจะเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 

หรือค่าวัสดุ และให้ถัวจ่ายกันไต้
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(๔) หมวดค่าสาธารณูปโภค ให้ระบุลักษณะการใช้จ่ายตามประเภทของสาธารณูปโภค 
(๕) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้เบิกจ่ายตามรายการและจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติเงิน 

ประจำงวด และระบุลักษณะการใช้จ่ายว่าเป็นค่าครุภัณฑ์ หรือค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(๖) หมวดเงินอุดหนุน ให้เบิกจ่ายตามรายการและจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด 
(๗) หมวดรายจ่ายอื่น ให้เบิกจ่ายตามรายการและจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด 
(๘) งบกลางทุกรายการ ให้ระบุว่าจะเบิกจ่ายในลักษณะหมวดรายจ่ายใด งานหรือโครงการของแผน 

งานใด และให้เบิกจ่ายตามรายการ จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ หรือตามที่จะมีการเปลี่ยนแปลงรายการตามระเบียบ 
นี้ แล้วแต่กรณี

(๙) รายจ่ายประเภทใดหรือรายการใดจะอยู่ในหมวดรายจ่ายใด หรือในรายจ่ายงบกลางรายการใด 
ให้เป็นไปตามการจำแนกประเภทรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย ตามรายละเอียดที่ปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด

หมวด ๓
การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย

ข้อ ๒๒ การโอนหรือการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดไวในรายการใดของงานหรือ 
โครงการใด ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมไปยังงาน 
หรือโครงการหรือรายการอื่นในหน่วยงานเดียวกันหรือต่างหน่วยงานให้ยื่นคำขอตามแบบที่ปลัดกรุงเทพมหานคร 
กำหนด และให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

(๑) รายจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ให้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นที่ขอโอน และให้ 
แสดงว่าเงินเดือนและค่าจ้างประจำอัตราใดมีเหลือจ่ายเท่าใด และให้ผู้ที่ขอโอนรับรองว่า เมื่อโอนไปแล้วจะมีเงิน 
เหลือพอจ่ายตลอดปี

(๒) รายจ่ายหมวดอื่นๆ ให้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นที่ขอโอน และให้แจ้งว่าหมวดใดหรือรายการ 
ใดมีเงินเหลือเท่าใดและจะโอนไปจ่ายในหมวดใดหรือรายการใดเท่าใด

(๓) มีคำรับรองของหัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ ว่า การโอนรายจ่ายนั้นได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว 
หรือไม' และไม,กระทบกระเทือนต่อการดำเนินงานตามแผนงาน งานหรือโครงการที่กำหนดไว้ รวมทั้งจะไม่ทำให้ 
เกิดมีหนี้สินด้างชำระ

(๔) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายจ่ายที่กำหนดไวในแต่ละรายการงานหรือโครงการ ตามข้อ 
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น 
ประกอบ

ข้อ ๒๓ ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร มีอำนาจโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ในห มวดเง ิน เด ือนและคำจ ้างประจำห มวดค ่าจ ้างข ั่วคราว หมวดคำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่า 
สาธารณูปโภค หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ในหน่วยงานเดียวกันหรือระหว่างหน่วยงาน
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ข้อ ๒๔ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่าย ดังนี้

(๑) โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายในหมวดอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้
ในข้อ ๒๓

(๒) โอนงบกลางระหว่างรายการ หรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการในงบกลาง 
(๓) โอนงบประมาณรายจ่ายระหว่างหน่วยงานกับงบกลาง
ข้อ ๒๔ การโอน การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือการยกเลิกไม'ดำเนินการงบประมาณรายจ่าย 

งบกลางที่ได้รับการจัดสรร ให้เป็นอำนาจของผู้อนุมัติเงินงบกลาง
ข้อ ๒๖ การโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งเป็นงานหรือโครงการที่ม ิได้ระบุไว้โนข้อบัญญัติงบ 

ประมาณรายจ่ายประจำปี หรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ในกรณีการโอนงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง และมีผลทำให้ต้องผูกพันงบประมาณปีต่อๆ ไป 

จะต้องขอรับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร

ลักษณะที่ ๓
การรายงานผลงาน

ข้อ ๒๗ เม ื่อส ิ้นป ีงบประมาณ ให ้หน ่วยงานรายงานผลการดำเน ินงานตามงบประมาณ ต ่อ 
ปลดกรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลาที่ปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด

ในกรณีที่เห็นสมควร ปลัดกรุงเทพมหานครจะกำหนดระยะเวลาให้หน่วยงานรายงานเพิ่มขึ้นก่อน 
สิ้นปีงบประมาณก็ได้

ลักษณะที่ ๔
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ข้อ ๒๘ ถ้าปีใดจำนวนเงินซึ่งกำหนดไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม'พอสำหรับ 
การใช้จ่ายประจำปี หรือมีความจำเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นใหม่ในระหว่างปีให้ทำเป็นข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ข้อ ๒๙ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ต้องแสดงที่มาของรายรับว่าเป็นรายได้ประเภทที่มิได้ตั้งรับ 
ไว้ในประมาณการรายรับ หรือรายรับประเภทรายไต้ที่จัดเก็บได้เกินประมาณการเติม หรือเงินสะสม หรือเงินอื่น 
ใดของกรุงเทพมหานคร

ข้อ ๓๐ ให้นำความในลักษณะที่ ๑ ลักษณะที่ ๒ และลักษณะที่ ๓ มาใช้บังคับแก,งบประมาณราย 
จ่ายเพิ่มเติมโดยอนุโลม
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ลักษณะที่ ๕ 
บทเบ็ดเตล็ด

ข้อ ๓๑ การใช้แบบต่างๆ ในการปฏิบ ัต ิเก ี่ยวก ับงบประมาณตามระเบ ียบน ี้ ให้เป็นไปตามที่ 
ปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด

ข้อ ๓๒ ให้กองงบประมาณ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการ ะ .  “ 1 กั 0 '  1ตัง การบริหารและการรายงานงบประมาณรายจ่ายตามที่กำหนดไว้ในระเบียบน
ข้อ ๓๓ ในกรณีที่มีบีญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้นำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

พิจารณาวินิจฉัย

ประกาศ ณ วันท่ี ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๓

(ลงซื่อ) พลตรี จำลอง ศรีเมือง
(จำลอง ศรีเมือง)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ ประกาศในราชกิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนท่ี ๒๓๖ ลว. ๒๖ พ.ย. ๒๕๓๓
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การจำแนกประเภทรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

รายจ่ายตามงบประมาณจำแนกเป็น
ก. รายจ่ายงบกลาง
ข. รายจ่ายของงานหรือโครงการ 

ก. รายจ่ายงบกลาง
รายจ่ายงบกลาง คืองบประมาณรายจ่ายที,ตั้งไว้เป็นรายจ่ายของส่วนกลางมิได้กำหนดให้เป็นของ 

หน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดโดยเฉพาะ เซ่น
(๑) เงินสำรองจ่ายทั่วไป หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและเพื่อ 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการป้องกันแกไขและบรรเทาปัญหานํ้าท่วม
(๒) เง ินช่วยเหลือช้าราชการและลูกจ ้าง หมายความว่า รายจ่ายท ี่ต ั้งไว้เพ ื่อเป ็นเง ินช ่วยเหลือ 

แก'ช้าราฃการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้!ด้รับบำนาญ หรือบุคคลอื่นที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามที่มี 
กฎหมาย ระเบ ียบกำหนด แล้วแต่กรณ ี เช่น ค ่าเล ่าเร ียน  ค ่าบำร ุงการศ ึกษาของบ ุตร ค ่าร ักษาพยาบาล 
เงินช่วยเหลือบุตร รวมทั้งเงินช่วยพิเศษในกรณีช้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวตายในระหว่างรับ 
ราชการ เป็นด้น

(๓) เงินทดแทนช้าราชการวิสามัญ หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนช้าราชการ
วิสามัญ

(๔) เงินบำเหน็จลูกจ้าง หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ
(๕) เงินสำรองสำหรับเงินเดือนและค่าจ้างที่กำหนดใหม่ หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็น 

เงินเดือนหรือค่าจ้างแก,ช้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการบรรจุตามอัตราที่กำหนดใหม่โดย 
ไม,ได้ตั้งงบประมาณประจำปีไว้

(๖) ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมายความว่า รายจ่ายที่ต ั้งไว้เพ ื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าตามถนน 
ตรอก ซอย สะพาน และสถานที่สาธารณะต่างๆ

(๗) เงินสำรองค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเขต หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อการพัฒนาเขตตามความ 
เหมาะสม โดยการพิจารณาจัดสรรจากสภาเขต

(๘) เง ินสำรองสำหรับพัฒนาชุมชน ห มายความว ่า รายจ ่ายท ี่ต ั้งไว ้เพ ื่อการพ ัฒนาช ุมชนใน 
กรุงเทพมหานคร

(๙) เงินสำรองสำหรับค่าสาธารณูปโภคและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคที่นอกเหนือจากที่ตั้งงบประมาณไว้ในแต่ละหน่วยงานรวมทั้งเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับ 
ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์สิ่งสาธารณูปโภค

(๑๐) เงินสำรองสำหรับซ่อมยานพาหนะ หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
ซ่อมยานพาหนะและเครื่องจักรต่างๆ บอกเหนือจากที่ตั้ง"งบประมาณไว้ในแต่ละหน่วยงาน

ปีงบประมาณใดมีรายจ่ายประเภทที่ต้องตั้งจ่ายไว้เป็นส่วนกลางเพิ่มขึ้น หรือลดลงให้เพิ่มหรือลด 
ประเภทรายจ่ายได้ตามความเหมาะสมเป็นปีๆ เช่น เงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เป็นด้น
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ข. รายจ่ายของงานหรือโครงการ
รายจ่ายของงานหรือโครงการ หมายความว่า รายจ่ายที่กำหนดไว้สำหรับงานหรือโครงการโดยเฉพาะ 

จำแนกเป็น ๗ หมวด ดังต่อไปนี้
(๑) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
(๒) หมวดค่าจ้างชั่วคราว
(๓) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(๔) หมวดค่าสาธารณูปโภค
(๔) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(๖) หมวดเงินอุดหนุน
(๗) หมวดรายจ่ายอื่น

(๑) รายหมวดเงินเด ือนและค่าจ ้างประจำจ่าย
เงินเดือน หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก'ช้าราชการกรุงเทพมหานครทุกประเภทเป็นรายเดือน 

โดยมีอัตรากำหนดไว้แน่นอนในบัญชีกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนประจำปี และรวมตลอดถึงเงินที่ 
รัฐมนตรีกำหนดให้ใช้ในลักษณะเงินเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เซ่น

๑. เงินเดือนและเงินเพิ่มของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
๒. เง ิน เด ือนของเลขาน ุการผ ู้ว ่าราชการกร ุงเทพมหานคร ผ ู้ช ่วยเลขาน ุการผ ู้ว ่าราชการ 

กรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
๓. เงินเดือนของเลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร และเลขานุการรองประธานสภา

กรุงเทพมหานคร
๔. เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)
๔. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
๖. เงินประจำตำแหน่งของช้าราชการ 
๗. เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ

ค่าจ้างประจำ หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครตามอัตรา และ 
จำนวนที่ได้รับอนุมัติ และรวมตลอดถึงเงินที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจำ เซ่น เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ เป็นด้น

(๒) รายจ่ายหมวดค่าจ ้างช ั่วคราว
ค ่า จ ้า ง ช ั่ว ค ร า ว  หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก'ลูกจ้างชั่วคราวของกรุงเทพมหานคร ตามอัตราและ 

จำนวนที่ได้รับอนุมัติ
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(๓) รายจ่ายหม่วดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน หมายความว่า เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก'ผู้ปฏิบัติงานให้แก1กรุงเทพมหานคร เซ่น 
๑. เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
๒. เงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่นๆ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง อาทิ เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของ 
บุตร เงินช่วยเหลือในการทำศพ

๓ . ค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาขิกอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
๔. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน กรรมการสำรอง และเสมียนคะแนนในการเลือกตั้ง 
๔. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้างที่ม ีคำสั่งแต่งตั้งจากทาง

ราชการ
๖. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ
๗. เงินรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
๘. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
๙. ' เงินสมนาคุณวิทยากรในการ'ฝึกอบรมของส่วนราชการ
๑๐. เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ
๑๑. เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาที่ขาดแคลนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
๑๒. เงินค่าฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว
๑๓. เงินค่าที่พักผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
๑๔. เงินพิเศษที่จ่ายให้แก'ลูกจ้างของสำนักราชการในต่างประเทศตามประเพณีห้องถิ่น
๑๔. ค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา
๑๖. ค่าสอนพิเศษในสถานศึกษาของทางราชการ
๑๗. เงินรางวัลกรรมการสอบ
๑๘. ค่าตรวจกระดาษค่าตอบ
๑๙. ค่าคุมสอบ
๒๐. ค่าพาหนะเหมาจ่าย
๒๑. ค่าเบี้ยประขุมกรรมการ
๒๒. ค่าป่วยการในการพิสูจน์รังวัดที่ดิน
๒๓. ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในประเทศ 
๒๔. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ 
ค ่าใช ้สอย หมายความว่า รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ (นอกจากบริการสาธารณูปโภค) 

ราย''จ'ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการและ'รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม,เข ้าล ักษณะรายจ ่าย 
หมวดอื่นๆ
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ต ัวอย ่างประเภทค ่าใช ้สอย
รายจ่ายเพ ื่อให ้ได้มาซึ่งบริการ

๑. ค่าปีกเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้ง 
หม้อแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธึ๋ของการไฟฟ้า

๒. ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึง การปรับปรุงระบบไฟฟ้าการเพิ่ม 
กำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

๓. ค่าวางท ่อประกาภายนอกสถานท ี่ราชการเพ ื่อให ้ราชการได ้ใช ้บร ิการน ํ้าประปา รวมถึง 
ค่าติดตั้งมาตรวัดนํ้าและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทฮิ้ฃองการประปา

๔. ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา 
การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์

๔. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและเครื่อง 
โทรศัพท์ภายใน

๖. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี 
๗. ค่าเย็บหนังสือหรือเช้าปกหนังสือ 
๘. ค่าซักฟอก 
๙. ค่าตักสิ่งปฏิกูล 
๑๐. ค่าระวางบรรทุก
๑๑. ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกจากค่าเช่าบ้านช้าราชการ)
๑๒. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ เซ่น โฆษณาและ 

เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น)
๑๓. ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
๑๔. ค่าบริการรับใช้ 
๑๔. ค่าเบี้ยประกัน
๑๖. ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใซ่เป็นการ 

ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เซ่น ค่ารับจ้างเหมา 
สูบนํ้า ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าออกของ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน 
เป็นต้น)

หมายเหตุ การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ถ้าเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้เบิกจ่ายใน 
ลักษณะค่าใช้สอย ในกรณีที่ส่วนราชการเป็นผู้ดำเนินการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติตังนี้ 

๑. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามรายการหมายเลข 
๑๖ ในตัวอย่างรายจ่ายค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ใต้มาซึ่งบริการ

๒. ค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใซในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าวัสดุ
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รายจ่ายเก ียวกับการรับรองและพิธ ีการ
๑. ค่ารับรอง (รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ)
๒. ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม'
๓. ค่ารับรองในการเดินทางไปต่างประเทศ 
๔. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา

รายจ่ายเก ี่ยวเน ื่องก ับการปฏิบ ัต ิราชการที่ไม ่เช ้าล ักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ
๑. ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ
๒. ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ
๓. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ
๔. ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร
๕. ค่าเบี้ยเลี้ยงตำรวจ
๖. ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา
๗. ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล
๘. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
๙. ค่าขดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุจากทางราชการ
๑๐. เงินรางวัลตำรวจคุ้มกันทรัพย์สินของทางราชการ
๑๑. เงินรางวัลเจ้าหน้าที่
๑๒. เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)

ค่าวัลตุ หมายความว่า
๑. รายจ่ายเพื่อซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเองหรือกรณีอื่นใด เพื่อใหได้มาซึ่งกรรมสิทธี้ในสิ่งของ ดัง

ต่อไปนี้
๑.๑ สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไปเอง แปรสภาพ หรือไม'คงสภาพเดิม

อีกต่อไป หรือ
๑.๒ สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร แต่มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณไม'เกิน ๑ ปี หรือ 
๑.๓ สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและผู้มีอายุการใช้งานในระยะเวลา ๑ ปีข้ึน'ไป แด'มีราคา 

หน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไม'เกิน ๔,๐๐๐ บาท ยกเว้นสิ่งของตามตัวอย่างสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์หรือ
๑.๔ สิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้มีสภาพหรือ 

ประสิทธิภาพคงเดิม
๒. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องชำระพร้อมกับค่าสิ่งของ เช่น ค่าขนส่ง ค ่าภาษ ี ค่าประกันภัย 

ค่าติดตั้ง ๆล  ๆให้เบิกจ่ายในรายจ่ายค่าวัสดุ



ต ัว อ ย ่า ง ส ิง ข อ ง ท ี่เป ็น ว ัส ด ุโ ด ย ส ภ า พ

วัสดุสำนักงาน
๑. กระดาษ
๓. ดินสอ
๕. ไม้บรรทัด
๗. คลิป
๙. เข็มหมุด
๑๑. กระดาษคาร์บอน
๑๓. นํ้ายาลบกระดาษไข
๑๕. กาว
๑๗. สมุดบัญชี
๑๙. แบบพิมพ์
๒๑. ผ้าสำลี
๒๓. ตรายาง
๒๕. ธงชาติ
๒๗. ของใซ์ในการบรรจุหีบห่อ 
๒๙. ขาตั้ง (กระดานดำ)
๓๑. ตะแกรงวางเอกสาร

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
๑. ฟิวส์
๓ . เทปพันสายไฟฟ้า
๕. ปลั๊กไฟฟ้า
๗. หลอดไฟฟ้า
๙. ลูกถ้วยสายอากาศ
6)6). มูฟวิ่งคอยล์
๑๓. ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์

วัสดุงานบ้านงานครัว
๑. แปรง 
๓ . เข่ง 
๕. ผ้าปูที่นอน

๒. หมึก 
๔. ปากกา 
๖. ยางลบ 
๘. เปิก
๑๐. เทปพีวีซี'ไส (สก็อตเทป)
๑๒. กระดาษไข 
๑๔. ลวดเย็บกระดาษ 
๑๖. แฟ้ม
๑๘. สมุดประวัติข้าราชการ 
๒ ๐ .ซอลค
๒๒. แปรงลบกระดานดำ 
๒๔. ซอง
๒๖. สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ 
๒๘. นํ้ามัน ไข ข้ีผึ้ง 
๓๐. ทีถูพืน 
๓๒. นํ้าดื่ม

๒. เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า 
๔. สายไฟฟ้า 
๖. สวิทซ์ไฟฟ้า
๘. หลอดวิทยุ ทรานซิสเตอร์ และชิ้นส่วนวิทยุ 
๑๐. รืทีสเตอร์ 
๑๒. คอนเดนเซอร์ 
๑๔. เบรกเกอร์

๒. ไม้กวาด 
๔. มุ้ง
๖. ปลอกหมอน
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๗. หมอน 
๙. ผ้าปูโต๊ะ 
๑๑. ซ้อนส้อม 
๑๓. กระจกเงา

วัสดุก่อสร้าง
๑. ไม้ต่างๆ 
๓ . ทินเนอร์ 
๕. แปรงทาสี 
๗. ปูนขาว
๙. อิฐหรือซีเมนต์บล๊อก
๑๑. สังกะส
๑๓. ค้อน
๑๕. ซะแลง
๑๗. เสียม
๑๙. ขวาน
๒๑. เลอย
๒๓. เหล็กเส้น
๒๕. ท'อนํ้าบาดาล
๒๗. ท่อต่างๆ
๒๙. อ่างล้างมือ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
๑. แบตเตอรี่ 
๓. ยางใน 
๕. เพลา 
๗. นํ้ามันเบรก 
๙. หัวเทียน 
๑๑. นอตและสกรู 
๑๓. หม้อนํ้ารถยนต์ 
๑๕. เบาะรถยนต์ 
๑๗. เข็มขัดนิรภัย

๘. ผ้าห่ม 
๑๐. ถ้วยขาม 
๑๒. แก้วนํ้าจานรอง 
๑๔. ใ!าจืดที่ซื้อจากเอกซน

๒. นํ้ามันทาไม้ 
๔. สี
๖. ปูนซีเมนต์ 
๘. ทราย 
๑๐. กระเบื้อง 
๑๒. ตะปู 
๑๔. คีม 
๑๖. จอบ 
๑๘. สิว 
๒๐. สว่าน 
๒๒. กบไสไม้
๒๔. เครื่องวัดขนาดเล็ก เซ่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง 
๒๖. ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา 
๒๘. โถส้วม 
๓๐. ราวพาดผ้า

๒. ยางนอก 
๔. สายไมล์ 
๖. ตลับลูกปีน 
๘. อานจักรยาน 
๑๐. ไขควง
๑๒. กระจกมองข้างรถยนต์ 
๑๔. กันซนรถยนต์ 
๑๖. ฟิล์มกรองแสง
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
, 0  V  ^ 4, ร V๑. นามนดเซล ๒. นามันกาด

๓. นํ้ามันเบนซิน ๕. นํ้ามันเตา
๕. ถ่าน ๖. แก๊สหงต้ม

0  ^  ^
8, 1 1 0 4̂ *3๗. นามันจารบ ๘. นามันเครอง

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
๑. แอลกอฮอล์ ๒. ออกซิเจน
๓. นํ้ายาต่างๆ ๕. เลือด
๕. สายยาง ๖. ลูกยาง
๗. หลอดแก้ว ๘. เวชภัณฑ์
๙. ฟิล์มเอกซเรย์ ๑๐. เคมีภัณฑ์ (รวมกำมะถัน กรด ต่าง)
๑๑. ลวดเชื่อมเงิน ๑๒. ถุงมือ
๑๓. กระดาษกรอง ๑๕. จุกต่างๆ
๑๕. สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลอง ๑๖. สำลี และผ้าพันแผลวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
๑๗. หลอดเอกซเรย์ ๑๘. ชุดเครื่องมือผ่าตัด

วัสดุการเกษตร
๑. สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ๒. อาหารสัตว์และสัตว์
๓. พันธุพืช ๕. ปุย
๕. พันธุสัตว์ปีกและสัตว์นํ้า ๖. นํ้าเชื้อพันธุสัตว์
๗. วัสดุเพาะชำ ๘. อุปกรณ์ในการขยายพันธุพืช เช่น ใบมีด
๙. ผ้าใบและผ้าพลาสติก เชือก

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
๑. กระดาษเขียนโปสเตอร์ ๒. พู่กันและสี
๓. ฟิล์ม ๕. ฟิล์มสไลด์
๕. แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ๖. รูปสีหรือชาวดำที่ไต้จากการล้าง อัด ขยาย

(ภาพยนตร์, ว ดีี'โอเทป แผ่นซีดี) ๗. ภาพถ่ายดาวเทียม ทีบ่ันทึกแล้วและยังไม,บันทึก

วัสดุเครื่องแต่งกาย
๑. เครืองแบบ ๒. เสีอ กางเกง ผ้า
๓ . เครื่องหมายยศและสังกัด (5̂. ถุงเท้า

I / ๘ 4̂๕. รองเท้า ๖. เขม1ชัด
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๗. หมวก ๘. ผ้าผูกคอ
๙. เครื่องแต่งกายชุดแกโขน-ละคร

วัสดุกีฬา
๑. ห่วงยาง 
๓. ลูกปิงปอง

วัสดุคอมพิวเตอร์
๑. แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (อเร^61±6, ค ๐เวเวV 0เ5^, 86๓๐ห3เว๒ วเร^ 0๐๓1ว301: อเ50, 

อเ5เ1:ล1 Vเป6๐ 0150)
๒. เทปบันทึกข้อมูล (8661 เฬลฐท6ป0 7ล|ว6, 0ล556ป:6 73|ว6, 0317ทิปฐ6 7ล|ว6)
๓. หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
๔. ตลับผงหมึกสำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
๔. แผ่นกรองแสง 
๖. กระดาษต่อเนื่อง 
๗. สายเคเบิล
๘. แผงแป๋นอักขระหรือแป้นพิมพ์ 8๐3๓1)
๙. เมนบอร์ด (1\/เลเท 8๐31x0
๑๐. เมม'โมร่ี'ซิป (IV๒ ๓ ๐ เ7 ตา!เว) เข่น 8 ^ เท
(5)6). ค ัตซ ีทพ ิด เดอร ์ ( 0 น'!: รเา661: 866ป 6โ)

๑๒. เมาส์ (เท๐น56)
๑๓. พรินเตอร์สวิตซ่ิงบ๊อคซ์ (8โเท'!:6โ 5̂ 17(1๒เก3 8๐/)
๑๔. เครื่องกระจายสัญญา ณ (1-1นช)
๑๔. แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (03๓0 เข่น [รปาอ๓61: 031x1, 1ลท 03โป, ป̂า'ช Vเโน5 03โป, รอนทป

03โป เป็นต้น
๑๖. เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เข่น แบบดิสเกตต์ (อ เร ^แ อ ) แบบฮาร์ดดิสต์ (เ-เ3โป 

□ เร̂ ) แบบซีดีรอม (0อ-801\/!) แบบออพติคอล (0เว1:!031) เป็นต้น 
๑๗. เครื่องอ่านข้อมูล (ซีดี'รอม)

ตัวอย่างส่ิงของท่ีมึลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ ๑ ปีข้ึน'โป และ 
ราคาหน่วยหน่ึงหรือชุดหน่ึงไม,เกิน ๔,๐๐๐ บาท ให้จัดเป็นวัสดุ

๒. ลูกฟุตบอล 
๔. ไม้ตีปิงปอง
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วัสดุสำนักงาน
๑. เคร่ืองตัดโฟม 
๓. เครื่องเย็บกระดาษ 
๕. ภาพเขียน, แผนท่ี 
๗. พระบรมฉายาลักษณ์ 
๙. กระดานดำรวมถึงกระดาน 

ไวท์บอร์ด
๑๑. มูล่ี, ม่านปรับแสง (ต่อผืน) .
๑๓. นาฬิกาต้ังหรือแขวน 
๑๕. หีบเหล็กเก็บเงิน 
๑๗. พระบรมรูปจำลอง 
๑๙. กระเป๋า

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
๑. สายอากาศหรือเสาอากาศ

สำหรับวิทยุ, เคร่ืองรับโทรทัศน์, 
จานรับสัญญาณดาวเทียม 

๓. หม้อแปลงไฟฟ้า
(51:6|ว-นเว, 51:6|ว-ด1๐ผก)

๕. ไมโครโฟน
๗. ผังแสดงวงจรต่างๆ
๙. ไฟฉายสปอตไลท์
(5)๑. เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า
๑๓. เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟ้า
๑๕. เคร่ืองประจุไฟ
๑๗. เครื่องสัญญาณเตือนภัย

วัสดุงานบ้านงานครัว
๑. ถาด 
๓. ท่ีนอน 
๕. กระโถน 
๗. เตาน้ํามัน 
๙. เครื่องบดอาหาร

๒. เครื่องตัดกระดาษ 
๔. กุญแจ 
๖. เคร่ืองดับเพลิง 
๘. แผงปิดประกาศ 
๑๐. แผ่นปัายขื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน 

แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ 
๑๒. พรม (ต่อผืน)
๑๔. เครื่องคำนวณเลข ((1ล1(ะน1ล1:๐โ)
๑๖. พระพุทธรูป
๑๘. แผงกันห้อง (I3ลโปป๐ท)

๒. โคมไฟฟ้า พร้อมขาหรือก้าน

๔. ลำโพง

๖. ขาต้ังไมโครโฟน
๘. แผงบังคับทางไฟ
๑๐. หัวแร้งไฟฟ้า
๑๒. เคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้า
๑๔. มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า
๑๖. เคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ
๑๘. เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม

๒. โอ่งนํ้า 
๔. มีด 
๖. เตาไฟฟ้า 
๘. เตารีด 
๑๐. เคร่ืองตีไข,ไฟฟ้า
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(5)6). เคร่ืองปิงฃนมปัง ๑๒. กระทะไฟฟ้า
๑๓. หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าว ๑๕. กระติกน้ําร้อน

ไฟฟ้า ๑๕. กระติกน้ําแข็ง
๑๖. ถังแก๊ส

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
๑. แม่แรง ๒. กุญแจปากตาย
๓. กุญแจเล่ือน ๕. คีมล็อค
๕. ล็อคเกียร์ ๖. ล็อคคลัตช์
๗. ล็อคพวงมาลัย ๘. สัญญาณ’ไฟฉุกเฉิน

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
๑. ท่ีวางกรวยแก้ว ๒. กระบอกตวง
๓. เบ้าหลอม ๕. หูฟิง (ร1:61:1า๐5(ะ๐|ว6)
๕. เปลหามคนไข้ ๖. คีมถอนฟ้น
๗. เคร่ืองวัดใ!าฝน ๘. ถังเก็บเชื้อเพลิง
๙. เคร่ืองน่ึง ๑๐. เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
๑. ขาต้ังกล้อง ๒. ขาต้ังเขียนภาพ
๓. กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ ๕. เคร่ืองกรอเทป
๕. เลนล์ซูม ๖. กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป

วัสดุการเกษตร
๑. หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ๒. สปริงเกลอร์ (รเวกํทเง๒โ)
๓. จอบหมุน ๕. จานพรวน
๕. ผานไถกระทะ ๖. เคร่ืองหยอดหรือหว่านเมล็ดพันธุ
๗. เคร่ืองทำความสะอาดเมล็ดพันธุ ๘. เครื่องกระเทาะเมล็ดพืช
๙. คราดซ่ีพรวนดินระหว่างแถว ๑๐. เคร่ืองดักแมลง
๑๑. ตะแกรงร่อนเบนโธส ๑๒. อวน (สำเร็จรูป)
๑๓. กระซัง
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วัสดุสนาม
๑. เต็นท์ ๒. ถุงนอน
๓. เข็มทิศ ๔. เปล
๔. เตียงสนาม

วัสดุการดึกษ'า
๑. หุ่น ๒. แบบจำลองภูมิประเทศ
๓. ส่ือการเรียนการสอนทำด้วย ๔. กระดานล่ืนพลาสติก

พลาสติก ๔. เบาะยืดหยุ่น
๖. เบาะมวยปลา ๗. เบาะยูโด

วัสดุสำรวจ
๑. บันไดอลูมิเนียม ๒. เครื่องมือแกะสลัก
๓. เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์

วัสดุอื่นๆ
๑. มิเตอร์น้ํา - ไฟ ๒. สมอเรือ
๓. ตะแกรงกันสวะ ๔. หัวเช่ือมแก๊ส
๔. หัววาล์วบิด-เปีดแก๊ส

ข้อยกเว้น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม,เกิน *๒๐,๐๐๐ บาท ให้เบิกจ่ายเป็น 

ลักษณะค่าวัสดุ

(๔) รายจ่ายหมวดค่าสาธารณูปโภค หมายความว่า รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการสาธารณูปโภค 
เข่น

๑. ค่าไฟฟ้า 
๒. ค,านํ้าประปา
๓. ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ 

ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
เกี่ยวกับการใช้บริการ เข่น ค่าเข่าเครื่อง ค่าเข่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ -

๔. ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเข่าตู้ไปรษณีย์
๔. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เข่น ค่าโทรภาพหรือโทรสาร (โ/เบํรนพแ[:) ค่าเทเลกซ์ (7โ1โ/)

๓๙๔



ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุส่ือสาร ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์ฒต (เผ7 [ะฒถ') 
และค่าสื่อสารอื่นๆ และให้หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการตังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ 
การใช้บริการ

(๕) รายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิงก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ หมายความว่า

๑. รายจ่ายเพื่อซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเองหรือกรณีอื่นใด เพ่ือให้ได้มาซ่ึงกรรมสิฑธ้ิส่ิงของตัง
ต่อไปน้ี

๑.๑ ส่ิงของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ ๑ ปีข้ึนไปหน่วย 
หน่ึงหรือชุดหน่ึงเกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือ

๑.๒ ส่ิงของตามตัวอย่างส่ิงของท่ีเป็นครุภัณฑ์
๒. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประกอบ ตัดแปลง หรือต่อเติมส่ิงของตามข้อ ๑ ให้มี 

สภาพหรือประสิทธิภาพดีข้ึน
ค่าใช้จ่ายตามวรรคแรกให้หมายความรวมถึงค่าส่ิงของท่ีส่วนราชการซื้อมาเพื่อดำเนินการเอง 
๓. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงต้องชำระพร้อมกับค่าส่ิงของ เซ่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย 

ค่าติดต้ัง ฯลฯ ให้เบิกจ่ายในรายจ่ายค่าครุภัณฑ์

ตัวอย่างสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ
ครุภ่ณฑัส์านิกงาน
๑. โต๊ะ ๒. โต๊ะทำงาน
๓. โต๊ะพิมพ์ดีด ๔. โต๊ะประชุม
๕. โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ๖. โต๊ะวางเครื่องพิมพ์
๗. โต๊ะเขียนแบบ ๘. โต๊ะอเนกประสงค์
๙. โต๊ะอาหาร ๑๐. โต๊ะหมู'บูชา
๑๑. ชุดรับแขก ๑๒. เกาอ
๑๓. เก้าอี้ทำงาน ๑๔. เก้าอี้พิงดำบรรยาย
๑๕. เก้าอี้เขียนแบบ ๑๖. เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
๑๗. เก้าอี้ผู้มาติดต่อ ๑๘. ขั้นวางเอกสาร
๑๙. ตู ๒๐. ตูไม้
๒๑. ตู้เหล็ก ๒๒. ตู้ดรรชนี
๒๓. ตู้เก็บแผนท่ี ๒๔. ตู้นิรภัย
๒๕. ตู้เก็บแบบฟอร์ม ๒๖. ตู้เส้ือผ้า
๒๗. ตู้ล็อคเกอร์ ๒๘. ตู้ติดประกาศ
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๒๙. ตู้โชว์ ๓๐. ต ู้'เก็บเอกสาร
๓๑. เครองพิมพดีด ๓๒. เคร่ืองโทรศัพท์ รวมถึง เครื่องโทรศัพท์ภายใน
(เผ' วเฬ)
๓๓. เคร่ืองโทรภาพหรือโทรสาร
([^(ะรแฟ\10

๓๔. เครื่องถ่ายเอกสาร

๓๕. เครื่องอัดสำเนา ๓๖. เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล
๓๗. เครื่องทำลายเอกสาร ๓๘. เครื่องเจาะกระดาษและเช้าเล่ม
๓๙. เคร่ืองบันทึกเงินสด ๔๐. เคร่ืองปรับอากาศ
๔๑. พัดลม รวมถึง พัดลมระบายอากาศ๔๒. เคร่ืองดูดฝ่น
๔๓. ลิฟท์ ๔๔. รถเข็น
๔๔. ถังเก็บน้ํา ๔๖. เคร่ืองปรุกระดาษไข
๔๗. เคานเตอร ๔๘. แฟนอานหนังสอ
๔๙. ท่ีวางหนังสือพิมพ์ ๔๐. เคร่ืองขัดพ้ืน
๔๑. เคร่ืองชุมสายโทรศัพท์ ๔๒. ตู้โทรศัพท์หรือตู้'สาขาโทรศัพท์
๔๓. เคร่ืองโทรพิมพ์ ๔๔. เคร่ืองนับเหรียญ
๔๔. เคร่ืองนับพันธบัตร ๔๖. เครื่องฟอกอากาศ
๔๗. วิทยุติดตามตัว

ครุภัณฑ์การสืกษ'า
๑. จักรธรรมดา ๒. จักรทำลวดลาย
๓ .  จักรพันริม ๔. จักรอุตสาหกรรม
๔. โต๊ะนักเรียน ๖. เคร่ืองเขียนตัวอักษร

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๑ .  รถยนต์น่ัง ๒. รถยนต์โดยสาร
๓ .  รถยกของ ๔. รถปันจ่ัน
๔. รถบรรทุก ๖. รถลากเคร่ืองบิน
๗. รถเทรลเลอร์ ๘. รถดับเพลิง
๙. รถจักรยานยนต์ ๑๐. รถจักรยาน
๑๑. เรือยนต์ ๑๒. เรือบด
๑๓. เรือติดท้าย ๑๔. เรือเร็ว
๑๔. เรือพ่วง ๑๖. เคร่ืองบิน
๑๗. แม่แรงยกอากาศยาน ๑๘. รถกระบะเทท้าย
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๑๙. รถบรรทุกน้ํา ๒๐. รถบรรทุกน้ํามัน
๒๑. รถบรรทุกขยะ ๒๒. เครื่องยนต์

ครุภัณฑ์การเกษตร
๑. ปศุสัตว์ (ช้าง ม้า วัว ควาย) ๒. รถไถ
๓. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ๔. เคร่ืองพ่นยา
๕. เคร่ืองเก็บเกี่ยวข้าวโพด-ช้าวฟาง ๖. เคร่ืองตัดวัชพืช
๗. เคร่ืองหว่านปุย ๘. เครื่องยกร่อง
๙. เคร่ืองนวดธัญพืช ๑๐. เครื่องผสมยาคลุกเมล็ดพันธุ
๑๑. เคร่ืองนับเมล็ดพืช ๑๒. ตู้เก็บเมล็ดพันธุ
๑๓. เคร่ืองรดน้ํา ๑๔. เคร่ืองสีข้าวโพด
๑๕. เคร่ืองสีฝืด ๑๖. เครื่องเกลี่ยหญ้า
๑๗. เครื่องคราดหญ้า ๑๘. เครื่องบดและผสมอาหารสัตว์
๑๙. เคร่ืองสูบน้ํา ๒๐. เครื่องขยายเกล็ดปลา
๒๑. เคร่ืองช่ัง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
๑. เคร่ืองกระทุ้งดินหรือแอสฟ้ลด์ ๒. เคร่ืองกลึง
๓. เคร่ืองเจาะหิน ๔. เครื่องเจาะเหล็ก
๕. สว่านเจาะแผ่นเหล็ก ๖. เคร่ืองเช่ือมโลหะ
๗. เคร่ืองพ่นสี ๘. เครื่องผสมยางแอสฟ้ลต์
๙. เคร่ืองผสมคอนกรีต ๑๐. เคร่ืองมือทดลองคอนกรีต
๑๑. เคร่ืองส่ันคอนกรีต ๑๒. เคร่ืองตบดิน
๑๓. เครื่องมือทดลองความลาดเท ๑๔. เคร่ืองมือไสไมืไฟฟ้า
๑๕. เล่ือยไฟฟ้า ๑๖. รอกแม่แรง
๑๗. รถเตาต้มยาง ๑๘. รถพ่นยาง
๑๙. รถตักดิน ๒๐. รถบด
๒๑. รถบดล้อเหล็ก ๒๒. รถบดล้อเหล็กเรียบ
๒๓. รถบดตีนแกละ ๒๔. รถบดอัดขยะ
๒๕. รถตักล้อยาง ๒๖. รถเข็น
๒๗. รถเกรเดอร์ ๒๘. ขุดตีนตะขาบ
๒๙. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ๓๐. รถอัดฉีด
๓๑. รถเกลียดิน ๓๒. รถตักหน้าขุดหลัง
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๓๓. รถกวาดถนน ๓๔. เคร่ืองโม'หิน
๓(ะ. เคร่ืองตอกเข็ม ๓๖. เคร่ืองตีเส้น
๓๗. เครื่องอัดจารบี ๓๘. เคร่ืองอัดลม
๓๙. เคร่ืองตัดกระเบ้ือง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
๑. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๒. หม้อแปลงไฟฟ้า (7โลกร(๐โ๓ 6โ)
๓. เคร่ืองขยายเสียง ๔. เคร่ืองบันทึกเสียง
๔. เคร่ืองเล่นแผ่นเสียง ๖. เคร่ืองรับวิทยุ
๗. เคร่ืองส่งวิทยุ ๘. เคร่ืองรับโทรทัศน์
๙. เคร่ืองส่งโทรทัศน์ ๑๐. เครื่องวัดความถ่ีคล่ืนวิทยุ
๑๑. เครื่องอัดสำเนาเทป ๑๒. เครื่องถอดเทป
๑๓. วิทยุ-เทป ๑๔. เคร่ืองเล่นฃีดี ((10๓[ว301; 01ร0

ครุภ ัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
๑. กล้องถ่ายภาพรูป ๒. กล้องถ่ายภาพยนตร์
๓. กล้องถ่ายวิดีโอ ๔. เครื่องอัดและขยายภาพ
๕. เคร่ืองฉายภาพยนตร์ ๖. เครื่องฉายสไลด์
๗. เคร่ืองวิดีโอ ๘. เครื่องฉายภาพทึบแสง
๙. เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ ๑๐. เคร่ืองเทปชิงโครไนด์
๑๑. ไฟแวบ ๑๒. จอรับภาพ
๑๓. เคร่ืองล้างฟิล์ม ๑๔. โต๊ะตัดต่อฟิล์มภาพยนตร์
๑ (ะ. เครื่องฉายภาพจากสัญญาณวิดีโอ ๑๖. เคร่ืองตัดต่อภาพ
๑๗. โคมไฟถ่ายภาพและวิดีโอ

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
๑. เตียงเฟาว์เลอร์ ๒. เตียงตรวจโรค
๓. เตียงตรวจภายใน ๔. เตียงเด็ก
๕. เตียงทำคลอด ๖. รถเข็นชนิดน่ัง. -
๗. รถเข็นชนิดนอน ๘. รถเข็นทำแผล
๙. รถเข็นถาดแจกยา ๑๐. รถเข็นอาหาร
๑๑. รถเข็นผ้าเปีอน ๑๒. หม้อต้มเคร่ืองมือไฟฟ้า
๑๓. ตู้อบเดก ๑๔. ยูนิตทำฟิน
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๑๖. กล้องจุลทรรศน์
๑๘. เครื่องช่วยความสว่างของกล้องจุลทรรศน์
๒๐. เครองดูดอากาศ
๒๒. เครื่องมือเทียบสีเคมีของของเหลว
๒๔. เคร่ืองจ่ายแก๊สคลอรีน
๒๖. เคร่ืองตรวจสอบมาตรไฟฟ้า
๒๘. เครื่องมือทดลองหาลิควิดลิมิท
๓๐. เครื่องวัดกำลังอัด
๓๒. เคร่ืองวัดความสูง
๓๔. เครื่องอัดลมขับด้วยเครื่องยนต์
๓๖. เคร่ืองวัดแสง
๓๘. เคร่ืองวัดรังสี
๔๐. เครื่องวัดความกดอากาศ (ธลโ๐๓61เ6โ) 
๔๒. เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ํา

๑๔. ตู้ส่องดูฟิล์มเอกซเรย ์
๑๗. กลองดูดาว 
๑๙. เคร่ืองข่ังน้ําหนัก 
๒๑. เครื่องทดสอบความถ่วงจำเพาะ 
๒๓. เครื่องลอกลวดลายจากภาพถ่าย 
๒๔. เครื่องเปาลม 
๒๗. เครื่องมือเติมนํ้ายา 
๒๙. เคร่ืองจับความเร็ว 
๓๑. เคร่ืองวัดความถ่ี 
๓๓. เครื่องวัดอุณหภูมิโลหะเหลว ' 
๓๔. เคร่ืองกรองแสง 
๓๗. เคร่ืองทดสอบแสงสว่าง 
๓๙. เคร่ืองวัดพลังแสงแดด 
๔๑. เครื่องแปลงสภาพน้ํากระด้าง 

ให้เป็นนํ้าอ่อน 
๔๓. เคร่ืองกล่ันน้ํา 
๔๔. เครื่องวัดความเป็นกรด 
๔๗. เครื่องมือวิเคราะห์ด้วยเปลวไฟ 
๔๙. เคร่ืองวัดความช้ืนในดิน 
๔๑. ตู้ท0าน้ําแข็ง 
๔๓. หม้อเก็บอากาศ 
๔๔. โซเดียมแลมพ์ 
๔๗. เคร่ืองขบน่ิว 
๔๙. เคร่ืองวัดตะกอน 
๖๑. เครองจีคอ 
๖๓. เครื่องดูดเลือดและหนอง 
๖๔. เคร่ืองเจาะไข 
๖๗. เครื่องตรวจหาเน้ือเหย่ือมะเร็ง 
๖๙. เครื่องอบแอมโมเนีย 
๗๑. เคร่ืองเอ็กซเรย์ 
๗๓. เครื่องล้างฟิล์มเอ็กซเรย ์
๗๔. เครื่องช่วยหายใจ 
๗๗. เคร่ืองตรวจไขมัน

๔๔. เคร่ืองวัดอุณหภูมิน้ํา
๔๖. เคร่ืองระเหยของเหลว
'๔๘. เครื่องวิเคราะห์แยกขนาดของเม็ดดิน
๔๐. เครื่องกวนด้วยแม่เหล็ก
๔๒. หม้อต้มเคร่ืองมือ
๔๔. เตาแอลกอฮอล์
๔๖. เครื่องวัดความยืดและหดตัวของวัตถุ
๔๘. เครื่องตักตะกอน
๖๐. เคร่ืองจ้ีจมูก
๖๒. เคร่ืองดูดเสมหะ
๖๔. เครื่องเจาะกระดูก
๖๖. เคร่ืองอุ่นสไลด์
๖๘. เคร่ืองกรอฟ้น
๗๐. เคร่ืองให้อ๊อกซิเจน
๗๒. เครื่องดูฟิล์มเอ็กซเรย์
๗๔. ฉากกั้นแสงเอ็กซเรย์
๗๖. เคร่ืองตรวจหัวใจ
๗๘. เคร่ืองตรวจตา
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๗๙. เครื่องตรวจเม็ดเลือด 
๘๑. เครื่องล้างเข็มฉีดยา 
๘๓. เคร่ืองวัดความดันโลหิต 
๘๕. โคมไฟผ่าตัด 
๘๗. เคร่ืองกรองเช้ือไวรัส 

(ค แ 6 โ]ก3 /\|วเวลโล1โนร)
๘๙. เคร่ือง'ปีนและผสมสารอุดฟืน

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
๑. เคร่ืองกรองน้ํา 
๓. เคร่ืองตัดหญ้า 
๕. เคร่ืองซักผ้า 
๗. เคร่ืองล้างชาม 
๙. เตาอบ 
๑๑. เตยง

ครุภัณฑ์โรงงาน
๑. เครื่องพิมพ์ลายบนแก้ว
๓. เคร่ืองพิมพ์แบบ
๕. เคร่ืองตีตราและอัดแบบ
๗. เคร่ืองเขียนโลหะด้วยไฟฟ้า
๙. เคร่ืองซุบผิวโลหะ
(9)(9). เตาหลอมโลหะ
๑๓. ตู้อบเคร่ืองรัก
๑๕. เครื่องทอผ้า
๑๗. เคร่ืองปัมและตัดโลหะ
๑๙. เครื่องพับและม้วนเหล็ก
๒๑. เคร่ืองจักรไอน้ํา
๒๓. เคร่ืองตรวจสอบหัวฉีดเคร่ืองยนต์
๒๕. เคร่ืองมือถอนสปริงล้ิน
๒๗. เคร่ืองตรวจทุ่นไดนาโม
๒๙. แท่นกลึง
๓๑. เครื่องทำเกลียว

๘๐. เครื่องให้ยาสลบ
๘๒. เคร่ืองวัดประสาท
๘๔. เครื่องวัดรัศมีการเห็นของลูกตา
๘๖. เครื่องมือช่วยคลอด
๘๘. เครื่องมือสำหรับบดอาหารของเช้ือแบคทีเรีย

๒. เคร่ืองดูดควัน 
๔. ตู้เย็น ตู้แช่อาหาร 
๖. เครื่องอบผ้า '
๘. เครื่องทำนํ้าเย็น 
๑๐. เตาแก๊ส
๑๒. ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์

๒. แท่นพิมพ์
๔. เครื่องทำเหรียญกษาปณ์
๖. เคร่ืองปัมตราดุน
๘. เคร่ืองเช่ือมโลหะ
๑๐. เตาเคลือบโลหะ
๑๒. เตาอบ
๑๔. เคร่ืองเจียระไน
๑๖. เคร่ืองตัดโลหะ
๑๘. เครื่องตัดเหล็ก
๒๐. เครื่องจักรกล
๒๒. เครื่องล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์
๒๔. เครื่องอัดฉีดเครื่องจักร
๒๖. เครื่องสำหรับดูดบู๊ซและลูกปีน
๒๘. เคร่ืองดูดลม
๓๐. เครื่องคว้าน
๓๒. เคร่ืองทำเฟือง
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๓๓. เคร่ืองดูดเทืเอง
๓๕. เครื่องปรับความถี่และกำลังดัน
๓๗. เครืองกลัน
๓๙. เคร่ืองโม'หิน
๔๑. ตะแกรงคัดแร่
๔๓. เคร่ืองบีมน้ํามันไฟฟ้า
๔๔. มอเตอร์หินเจีย
๔๗. เครื่องขัดกระดาษทราย
๔๙. เล่ือยฉลุไฟฟ้า
๔๑. เครื่องเป่าลม
๔๓. กบไฟฟ้า
๔๔. แม่แรงตะเฆ่

๓๔. เคร่ืองถอดและต่อโซ่
๓๖. ท่ังระดับเหล็ก
๓๘. เครื่องกว้าน
๔๐. เครื่องย่อยหิน
๔๒. เครื่องอัดจาระบี
๔๔. เคร่ืองหยอดน้ํามัน (บท6 ๐แ6โ)
๔๖. เครื่องเจียหรือดัด
๔๘. เล่ือยวงเดือนไฟฟ้า
๔๐. เครื่องลอกบัว
๔๒. ไขควงไฟฟ้า
๔๔. สว่านไฟฟ้า

ครุภัณฑ์กีฬา
๑. แทรมโปสิน ๒. บ๊อกซ์สแตนด์
๓ . โต๊ะเทเบิ้ลเทนนิส ๔. จักรยานออกกำลังกาย
๔. เหล็กยกน้ําหนักเป็นชุด ๖. บาร์คู'
๗. บาร์ต่างระดับ ๘. ม้าหู
๙. ม้าขวาง

ครุภัณฑ์สำรวจ
๑. กล้องส่องทางไกล ๒. เคร่ืองเจาะสำรวจ
๓ . กล้องระดับ ๔. กล้องวัดมุม
๔. โซ่ลาน ๖. ไม้สตาฟฟ้
๗. เทปวัดระยะ

ครุภัณฑ์อาวุธ
๑. ปีน ๒. ปีนลูกซอง
๓ . ปีนพก

ครุภัณฑ์ดนตรืแล ะนาฏสืลป๋
๑. ปีคาลิเน็ท ๒. แตรทรัมเป็ท
๓ . แตรทรัมโบน ๔. แตรบาริโทน
๔. แตรยูฟอร์เนียม ๖. แตร,บาสซูน
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๗. แซกโซโฟน ๘. ไวโอลิน
๙. วิโอล่า ๑๐. เซลโล่
(9)6). เบส ๑๒. เปียโน
๑๓. ออร์แกนไฟฟ้า ๑๔. ระนาด
๑๔. ฆ้องวง ๑๖. ขิม
๑๗. ศืรษะโขนละคร ๑๘. เคร่ืองแต่งกายชุดแสดงโขน-ละคร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๑. มอนิเตอร์ (IV!(วกเปวโ) ๒. เคร่ืองพิมพ์ (โก้ท-!:6โ) แบบต่างๆ เช่น 

0๐1: เปล■ เ:โ!X โก้ก■ เ:อโ, แล56โ โก้ก'):6โ,
นก6 โก้ท!:6โ, เก  ̂-๒1: เป็นด้น

๓. พล็อตเตอร์ ( โ๒ป:6โ) ๔. เครื่องแปลงรหัสสัญญาณ ((ฟ๐(๒โ๓)
๕. เคร่ืองถ่ายทอดสัญญาณจาก ๖. เคร่ืองปรับระดับกระแสไฟ

คอมพิวเตอร์ข้ึนจอภาพ (โ’โ๐)'60ปวโ)
๗. สแกนเนอร์ (ร0ลกท6โ) ๘. ดิจิไทเซอร์ (อ!ฐ!ป26โ)
๙. เคร่ืองสำรองกระแสไฟฟ้า ๑๐. เครื่องแยกกระดาษ

(บโร)
๑๑. เคร่ืองป้อนกระดาษ ๑๒. โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ท่ีมีราคา

หน่วยหน่ึงเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
ข้อยกเว้น
รายการต่อไปนี้ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าครุภ'ณฑ์

๑. ค่าจ้างท่ีปรึกษาซ่ึงเก่ียวกับครุภัณฑ์หรือเพ่ือให้ไดมาซ่ึงครุภัณฑ์ 
๒. ค่าซ่อมใหญ่เคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ (0ห6โเานลน)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อลร้าง หมายความว่า รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมท้ังส่ิงต่างๆ ซ่ึงติดอยู่กับ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้าง ซ่ึงมิใช่เป็นการ 
ซ่อมแซมตามปกติ

ตัวอย่างรายจ่ายค่าท ี่ด ินและสิ่งก่อสร้าง
๑. ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ซึ่งเป็นการติดตั้งคเงแรกในอาคารหรือสถุานที่ราชการพร้อม 

การก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง
๒. ค่าติดต้ังระบบประปาและอุปกรณ์ซ่ึงเป็นการติดต้ังคร้ังแรกในอาคารหรือสถานท่ีราชการพร้อม 

การก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง
๓. ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนท่ีดิน 
๔. ค่าซดเชยกรรมสิทธ้ีท่ีดิน 
๕. ค่าซดเชยผลอาสิน
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๖. ค่าเวนคืนท่ีดิน 
๗. ค่าจัดสวน 
๘. ค่าถมดิน 
๙. อาคารต่างๆ
๑๐. ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร
๑๑. บ้านพัก
๑๒. สนามเด็กเล่น
๑๓. สนามกีฬา
๑๔. สนามบิน
๑๔. สระว่ายน้ํา
๑๖. สะพาน
๑๗. ถนน
๑๘. รว
๑๙. บ่อน้ํา
๒๐. อ่างเก็บนก
๒๑. เข่ือน
๒๒. แพ, เรือนแพ
๒๓. มุ้งลวด
๒๔. เหล็กดัด
๒๔. ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก'เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกอื่น เพ่ือให้ได้มา

ซ่ึงส่ิงก่อสร้าง
๒๖. ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง 

(๖) รายจ่ายหมวดเงินอุดห'นูน
เงินอุดหนุน หมายความว่า เงินที่จ่ายเพื่อช่วยเหลือหรือจ่ายเป็นค่าบำรุงแก,องค์การ เอกซน 

นิติบุคคล หรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์

(๗) รายจ่ายหมวดรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น หมายความว่า รายจ่ายต่างๆ ซ่ึงไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวดหน่ึงหมวดใดดังกล่าว

ช้างต้น เช่น
๑. เงินราชการลับ
๒. ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมในการออกของ 
๓. ค่าภาษีผู้เชี่ยวชาญซาวต่างประเทศ
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๔. ค่าจ้างท่ีปรึกษาซ่ึงไม่เก่ียวกับครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้างหรือไม่ได้มาซ่ึงครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้าง 
เข่น ค่าจ้างศึกษาพัฒนาระบบการจราจร ค่าจ้างบริหารการจัดการระบบต่างๆ 

๕. ค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

\|
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ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย 

และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖

โดยที่เป็นการสมควรแก้!ขเพ่ิมเติมระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-ราย 
จ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๓ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ืองวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ และข้อ ๕ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖  แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
ซึ่งแก้!ขเพ่ิมเติมโดยบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง วิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๖ ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานครจึงกำหนดระเบียบข้ึนไว้ ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย 
และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๐ แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรบ- 

รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๓ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๐ การขอเงินประจำงวดของแต่ละงานหรือโครงการที่ระบุไว้!นเอกสารงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปี หรือเอกสารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้แสดงรายละเอียดประกอบดังนี้
(๑) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ให้แสดงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องใช้จ่าย กรณีการ 

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แนบแผนปฏิบัติงานโดยแสดงเหตุผลตลอดจนรายละเอียดจำนวนข้าราชการลูกจ้าง 
ท่ีจะปฏิบัติงาน ระยะเวลา สถานท่ี และจำนวนเงินประกอบด้วย 

(๒) หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
๒.๑ ค่าครุภัณฑ

ก. ให้แสดงรายละเอียดครุภัณฑ์แต่ละรายการ จำนวนราคาต่อหน่วยประเภทและหรือ
ชนิดของครุภัณฑ์น้ันๆ

สำหรับครุภัณฑ์ท่ีไม่มีราคามาตรฐานของราชการกำหนดไว้!ห้แสดงคุณลักษณะเฉพาะพร้อมท้ังแนบ 
ใบเสนอราคา จำนวน ๓ ราย ของครุภัณฑ์น้ันๆ

๔๐๖



ข. ให้จัดทำแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินแต่ละรายการ 
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ในการขอเงินประจำงวดของงานหรือโครงการใดๆ เพ่ือใช้จ่ายเป็น 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้แนบแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินพร้อมทั้งปฏิบัติดังนี้
ก. กรณีที่ขอเงินประจำงวดสำหรับรายการค่าที่ดิน ให้ส่งแผนผังบริเวณข่องที่ดินแต่ละ 

รายการ รวมท้ังฃ้ีแจงเหตุผลความจำเป็นและความเหมาะสมท่ีเลือกซ้ือท่ีดินแปลงน้ันๆ จำนวนเน้ือท่ีท่ีจะซ้ือ พร้อม 
ท้ังข้อมูลดังต่อไปนี้

๑. ราคากลางของกรมท่ีดิน 
๒. ราคาซื้อขายในท้องตลาดของท่ีดินใกล้เคียง 
๓. ราคาที่ทางราข่การประเมินเพื่อเสียภาษีของที่ดินใกล้เคียง 

ข. กรณีท่ีขอเงินประจำงวดสำหรับรายการค่าก่อสร้างให้แนบแบบรูปรายการก่อสร้างข้อ 
กำหนดเฉพาะงาน และประมาณการโดยละเอียด จำนวนอย่างละ ๒ ชุด

๒.๓ การขอเงินประจำงวดเพ่ิมเติม สำหรับรายการใดในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
.รายิการในหมวดอ่ืน ซ่ึงเบิกจ่ายในลักษณะหมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีได้รับอนุมัติเงินประจำงวดไปแล้ว 
แต่ไม,อาจดำเนินการซ้ือหรือจ้างภายในวงเงินประจำงวดที่ได้รับอนุมัติ ให้ซื้แจงเหตุผลและรายละเอียดประกอบ 

(๓) หมวดเงินอุดหนุน ให้แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นที่
ต้องใช้จ่าย

(๔) หมวดรายจ่ายอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นที่
ต้องใช้จ่าย

สำหรับรายการในหมวดรายจ่ายอื่น ซึ่งเป็นรายการที่รวมค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ไวให้แสดงค่าใช้ 
จ่ายแต่ละประเภทที่จะใช้จ่ายจากรายการนั้นๆ จำแนกตามหมวดรายจ่ายโดยอนุโลม ล้ามีค่าใช้จ่ายในลักษณะ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ให้น่าความในข้อ (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรบ- 
รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๓๓ และให้ใช้ข้อความต่อไปฺนี้แทน

“ข้อ ๒๑ การใช้รายจ่ายแต่ละหมวดของแต่ละงาน หรือโครงการที่กำหนดไว้ตามข้อบัญญัติงบ 
ประมาณรายจ่ายประจำปี หรือตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้ปฏิบัติดังน้ี 

ก. กรณีรายจ่ายที่ไม่ต้องขอเงินประจำงวดให้เบิกจ่ายได้ดังนี้
๑. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ให้เบิกจ่ายตามรายการในบัญข่ถือจ่ายเงินเดือน 

หรือบัญข่ถือจ่ายค่าจ้างประจำที่ได้รับอนุมัติครั้งสุดท้าย สำหรับเงินเดือนและค่าจ้างประจำอัตราใหม่ให้เบิกจ่าย 
ตามดำส่ังบรรจุแต่งต้ัง

๒. หมวดค่าจ้างข่วคราว ให้เบิกจ่ายตามที่ได้รับอนุมัติจ้าง
๓. หมวดค่าสาธารณูปโภคให้ระบุลักษณะการใช้จ่ายตามประเภทของสาธารณูปโภค

และเบิกจ่ายตามใบแจ้งหนี้
ข. กรณีรายจ่ายที่ฃอเงินประจำงวด ให้เบิกจ่ายได้ไม'เกินวงเงินท่ีได้รับอนุมัติเงินประจำ 

งวดหรือตามท่ีจะมีการโอนหรือเปลี่ยนแปลง โดยถือปฏิบัติดังน้ี

๔๐๗



๑. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ให้ระบุลักษณะการใช้จ่ายว่าจะเป็นค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอยหรือค่าวัสดุ และให้ถัวจ่ายกันได้

๒. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้เบิกจ่ายตามรายการและจำนวนเงินที่ได้ 
รับอนุมัติเงินประจำงวด และระบุลักษณะการใช้จ่ายว่าเป็นค่าครุภัณฑ์หรือค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๓ . หมวดเงินอุดหนุน ให้เบิกจ่ายตามรายการและจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด 
๔. หมวดรายจ่ายอื่นให้เบิกจ่ายตามรายการและจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด 
๔. งบกลางทุกรายการให้ระบุว่าจะเบิกจ่ายในลักษณะหมวดรายจ่ายใด งานหรือ 

โครงการของแผนงานใดและให้เบิกจ่ายตามรายการ จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ หรือตามที่จะมีการเปลี่ยนแปลง 
ตามระเบียบนี้ แล้วแต่กรณี

๖. รายจ่ายประเภทใดหรือรายการใดจะอยู่ในรายจ่ายหมวดใด หรือในรายจ่ายงบ 
กลางรายการใดให ้เป ็น ไป ตาม การจำแน กป ระเภ ท รายจ 'ายตาม ห ม วดรายจ ่าย  ตาม รายละเอ ียดท ี่ป ล ัด  
กรุงเทพมหานครกำหนด”

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๖ 

ร้อยเอก
(กฤษฎา อรุณวงศ์ ณ อยุธยา)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๔๐๘



ระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ - รายจ่าย และการปฏิบัติ 

เกี่ยวกับงบประมาณ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๐

โดยที่เป็นการสมควรแก้[ขเพิ่มเติมระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-ราย 
จ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๓ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๔๒๘ ประกอบกับขอ ๔ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๖ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๒๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๓๖ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ‘'ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ - รายจ่าย 
และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๔๐”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้!ข้บังคับตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๔๔๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ ๑๙ ทวิ แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภท 

รายรับ - รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๓๓
“ข้อ ๑๙ ทวิ ให้งบประมาณรายจ่าย หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว และ 

หมวดค่าสาธารณูปโภค มีเงินประจำงวดเท่ากับจำนวนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับตามข้อบัญญัติงบประมาณราย 
จ่ายประจำปี หรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ในกรณีที่มีการโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดอื่นซึ่งยังไม'ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดมาเพิ่มในงบ 
ประมาณรายจ่าย หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว และหมวดค่าสาธารณูปโภคให้ขออนุมัติ 
เงินประจำงวดมาในคราวเดียวกัน”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ 
- รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๓๓ ซึ่งแก้!ขเพิ่มเติม โดยระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย 
การกำหนดประเภทรายรับ - รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๓๖ และให้ใช้ 
ข้อความต่อไปน้ีแทน

“ข้อ ๒๑ การใช้รายจ่ายแต่ละหมวดของแต่ละงาน หรือโครงการที่กำหนดไว้ตามข้อบัญญัติงบ 
ประมาณรายจ่ายประจำปี หรือตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้เบิกจ่ายไดืไม่เกินวงเงินที่ได้รับเงิน

๔๐๙



ประจำงวด หรือตามที่จะมีการโอน หรือเปลี่ยนแปลง โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้
(๑) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำให้เบิกจ่ายตามรายการในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนหรือบัญชีถือ 

จ่ายค่าจ้างประจำที่ได้รับอนุมัติครั้งสุดท้าย สำหรับเงินเดือนและค่าจ้างประจำอัตราใหม่ให้เบิกจ่ายตามคำสั่งบรรจุ 
แต่งต้ัง

(๒) หมวดค่าจ้างชั่วคราว ให้เบิกจ่ายตามที่ได้รับอนุมัติจ้าง
(๓) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ให้ระบุลักษณะการใช้จ่ายว่าจะเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 

หรือค่าวัสดุ และให้ถัวจ่ายกันได้
(๔) หมวดค่าสาธารณูปโภค ให้ระบุลักษณะการใช้จ่ายตามประเภทของสาธารณูปโภคและเบิกจ่าย 

ตามใบแจ้งหนี้
(๔) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้เบิกจ่ายตามรายการและจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติเงิน 

ประจำงวด และระบุลักษณะการใช้จ่ายว่าเป็นค่าครุภัณฑ์ หรือค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(๖) หมวดเงินอุดหนุน ให้เบิกจ่ายตามรายการและจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด
(๗) หมวดรายจ่ายอื่น ให้เบิกจ่ายตามรายการและจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด
(๘) งบกลางทุกรายการ ให้ระบุว่าจะเบิกจ่ายในลักษณะหมวดรายจ่ายใด งานหรือโครงการของแผน 

งานใด และให้เบิกจ่ายตามรายการ จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ หรือตามที่จะมีการเปลี่ยนแปลงรายการตามระเบียบ 
นี้ แล้วแต่กรณี

รายจ่ายประเภทใดหรือรายการใดจะอยู่ในรายจ่ายหมวดใด หรือในรายจ่ายงบกลาง รายการใดให้ 
เป็นไปตามการจำแนกประเภทรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย ตามรายละเอียดที่ปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด”

ประกาศ ณ วันที ่ ๒๖ เดือน.สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๐

2 0 0 .,
(นายพิจิตต รัตตกุล)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ ประกาศ'ใน'ราชกิจจาบุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๔ ตอนพิเศษ ๗๘ ง ลงวันที่ ๘ กันยายน 
๒๔๔๐
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ระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยการรับเงินรายได้กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๕๐ ^

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงินรายได้กรุงเทพมหานคร 
ด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากการรับด้วยเงินสด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๔๒๘ ประกอบด้วยข้อ ๔ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง 
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๙ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงินรายได้กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๔๔๐”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันกัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๑. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงินรายได้กรุงเทพมหานครเป็นเช็ค หรือตราสารอื่น 

พ.ศ. ๒๔๔๐ และแกิไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๑ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๔๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๔๘
๒. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระภาษีผ่านธนาคาร พ.ศ. ๒๔๓๔ 
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ 

ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑ 
ข้อความทั่วไป

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ เง ินรายได้กรุงเทพมหานคร” หมายความว่า บรรดาเงินที่หน่วยงานได้รับไว้เป ็นค่าภาษี ค่า 

ธรรมเนียม หรือค่าบริการอ่ืนใด และนำส่งเป็นเงินรายรับของกรุงเทพมหานครหรือนำส่งเป็นเงินนอกง‘บประมาณ 
ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

(8?'(ฐ)©



“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
และส่วนราชการตามประกาศกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนด 
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการชองกรุงเทพมหานคร ท่ีไม,ตํ่ากว่าระดับกอง

“หัวหน้าหน่วยงาน” หมายความว่าหัวหน้าหน่วยงานตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการ 
สำนัก หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัย 
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวย 
การสำนักงาน เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการกอง เลขานุการสำนัก หรือหัวหน้าหน่วยงาน 
ที่ดำรงตำแหน่งเทียบได้ไม'ตํ่ากว่านี้

“หน่วยการคลัง” หมายความว่า หน่วยการคลังตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การ 
เบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน

“หัวหน้าหน่วยการคลัง” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยการคลัง ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย 
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน

“ส่วนราชการเจ้าชองรายได้” หมายความว่า ส่วนราชการที่มีหน้าที่ประเมินภาษีอากร จัดเก็บค่า 
ธรรมเนียมหรือจัดเก็บรายได้อื่นของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำส่งหน่วยการคลัง

“หน่วยงานเจ้าของรายได้” หมายความว่า หน่วยงานที่ส่วนราชการเจ้าชองรายได้สังกัดอยู่ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการว่าด้วยการรับเงินรายได้กรุงเทพมหานคร (กวร.) 
ข้อ ๖ กร ุงเทพมหานครอาจร ับ เง ินรายได ้กร ุงเทพมหานครนอกเหน ือจากการร ับ เง ินสดได ้

ด้งต่อไปนี้
(๑) เช็คหรือตราสารอื่น
(๒) บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดในลักษณะนี้
(๓) หักบัญชีธนาคาร หรือชำระผ่านธนาคาร สถาบันการเงิน นิติบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนิน 

ธุรกิจในลักษณะธุรกิจการบริการรับชำระหนี้แทนหรือด้วยเครื่องฝาก ถอนเงินสดอัตโนมัติ (/\71\/เ)
(๔) ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรืออินเตอร์เน็ต 
(๔) ด้วยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด
การรับชำระเงินรายได้กรุงเทพมหานคร ตามวรรคหนึ่งจะต้องเป็นกรณีที่ชำระภายในระยะเวลาที่ 

กำหนดไว้ หากเกินระยะเวลาจะต้องชำระที่หน่วยงานผู้ออกหนังสือหรือใบแจ้งหนี้นั้น
ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการว่าด้วยการรับเงินรายได้กรุงเทพมหานคร (กวร.) ประกอบด้วย ผู้อำนวย 

การสำนักการคลังเป็นประธาน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี 
ผู้อำนวยการกองบัญชี ผู้อำนวยการกองรายได้ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และกรรมการอื่นที่ 
ปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้งอีกไม่เกิน ๔ คน เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการกองการเงินเป็นกรรมการและเลขานุการ 
โดยให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการอีกไม'เกิน ๒ คน 

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ด้งนี้ 
- (๑) ตีความและวินิจฉัยปึญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
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(๒) กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้กรุงเทพมหานครประเภท 
ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

(๓) พิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการที่เกี่ยวข้อง
(๔) แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานทำหน้าที่ตามที่มอบหมาย
(๔) เรียกข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครมฺาซี้แจง สอุบถามหรือให้ข้อเท็จจริงหรือเชิญ 

ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการอื่น รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบถามหรือให้ข้อเท็จจริง รวม 
ทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงาน

(๖) พิจารณาดำเนินการตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย
การกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้กรุงเทพมหานครตาม (๒) และ 

(๓) เมื่อปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบแล้ว ให้ดำเนินการจัดทำเป็นประกาศเพื่อใช้บังคับต่อไป
ข้อ ๙ การรับชำระเงินรายได้ดังกล่าว หากกรณีกรุงเทพมหานครจะต้องรับภาระค่าธรรมเนียม 

ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ ให้หน่วยงานเบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง 
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๙ เว้นแต่หน่วยงานที่ไม่มีเงินนอกงบประมาณอาจเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย 
ประจำบ ีชองหน่วยงานเจ้าชองรายได้น ั้น ทั้งนี้ จะต้องได้ร ับความเห ็นชอบจากปลัดกรุงเทพมหานครตาม 
ข้อ ๑๖ (๔) ก่อน

หมวด ๒
การรับเช็คหรือตราสารอื่น

ข้อ ๑๐  เช็คที่จะรับชำระเป็นเงินรายได้กรุงเทพมหานคร มี ๔ ประเภท คือ
(๑) เช็คธนาคารแห่งประเทศไทย (เช็คประเภท ก) '
(๒). เช็คที่มีธนาคารคํ้าประกัน (■ เช็คประเภท•ข)
(๓) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย (เช็คประเภท ค)
(๔) เช็คที่ผู้ฃอใช้เช็คสั่งจ่ายและใช้ชำระโดยตรง (เช็คประเภท ง)
ข้อ ๑ ๑  เช็คที่รับชำระเป็นเงินรายได้กรุงเทพมหานคร ต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีรายการถูกต้องครบถ้วนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(๒) เป็นเช็คลงวันที่ที่เจ้าหน้าที่รับชำระเช็คนั้น หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓๐ วัน สำหรับเช็คประเภท 

ก. ประเภท ข. ประเภท ค. ประเภท ง. ห้ามรับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า
(๓) เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายให้แก่ “กรุงเทพมหานคร” กับขีดฆ่าคำว่า “ผู้ถือ” และหรือ “ตามคำสั่ง” 
(๔) เช็คน้ันต้องมิใซ่เช็คโอนสลักหลัง
(๔) เป็นเช็คที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เต็มตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในเช็ค หากจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 

หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินตามเช็คนั้น ผู้สั่งจ่าย หรือผู้ชำระเงินจะต้องรับภาระดังกล่าว
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(๖) เป็นเช็คของธนาคารหรือเช็คของธนาคารพาณิชย์อื่นที่มีสำนักงานหรือสาขาอยู่ในเขตสำนักหัก 
บัญชีเดียวกับสาขาของธนาคารที่ทำรายการ ได้เท่านั้น

(๗) เช็คฉบับหนึ่งจะรับชำระเป็นเงินรายได้ของกรุงเทพมหานคร ประเภทเดียวหรือหลายประเภท
ก็ได้

(๘) ห้ามรับเช็คที่มีจำนวนเงินสูงกว่าจำนวนเงินรายได้กรุงเทพมหานคร 
(๙) เช็คประเภท ง. ที่จะรับชำระเป็นเงินรายได้นั้น จะต้องเป็นเช็คที่ผู้มีหน้าที่ชำระเงินสั่งจ่ายเอง 

หรือเป็นเช็คสั่งจ่ายของผู้ต้องรับผิดขอบร่วมกันตามกฎหมาย
เมื่อได้รับเช็คแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารทั้งหมดในเบื้องต้น แล้ว 

ให้ผู้รับเช็คออกใบเสร็จแก'ผู้มีหน้าที่ชำระเงินรายได้กรุงเทพมหานคร โดยให้ระบุในใบเสร็จรับเงินว่าใบเสร็จนี้จะ 
มีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว และบันทึกลงในทะเบียนรับเช็คต่อไป

ข้อ ๑๒ กรณีที่ผ ู้ชำระเงินรายได้กรุงเทพมหานครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด 
เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินตามเช็คนั้นให้หน่วยการคลังเรียกเก็บเงินดังกล่าวจากผู้ที่นำเช็คมาชำระ แล้วแจ้งนำส่ง 
ธนาคารโดยไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงินและไม่ถือว่าเป็นเงินรายได้ของกรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑๓ กรณีพบเช็คขัดข้องไม่อาจเรียกเก็บเงินตามเช็คนั้นได้ด้วยเหตุประการใดๆ ก็ตาม ให้หน่วย 
งานเจ้าของรายได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้สั่งจ่ายทราบถึงเช็คขัดข้องนั้น ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันได้รับเช็ค 
ขัดข้องคืน

หากผู้สั่งจ่ายไม่มาชำระหนี้ให้ครบถ้วนตามจำนวนในเช็คภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้หน่วย 
งานดำเน ินการแจ้งความร้องท ุกข ์ดำเน ินคด ีตามกฎหมายว ่าด ้วยความผิดอ ันเก ิดจากการใช ้เช ็คต ่อพน ักงาน 
เจ้าหน้าที่สอบสวนสถานีตำรวจท้องที่ภายใน ๓ วันทำการ

ข้อ ๑๔ หากภายหลังปรากฏว ่า ผ ู้ม ีหน ้าท ี่ต ้องชำระเงินรายได้กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ชำระ 
หนี้ทั้งหมด โดยครบถ้วนแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของรายได้แจ้งขอถอนคำร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน แต่ถ้า 
ผู้มีหน้าที่ต้องชำระเงินยังฝ่าผืเนไม่ชำระหนี้โดยครบถ้วนให้หน่วยงานเจ้าของรายได้ส่งเรื่องให้สำนักงานกฎหมาย 
และคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานครภายในไม'เกิน ๖ เดือนนับจากวันที่ที่ลงในเช็คเพื่อดำเนินการฟัองร้องบังคับ 
คดีต่อไป

ในกรณีผู้มีหน้าที่ต้องชำระเงินรายได้กรุงเทพมหานคร ไม'สามารถขดใช้หนี้ให้เป็นการเสร็จสิ้นใน 
คราวเดียวกันและขอผ่อนชำระให้ดำเนินการตกลงหรือประนีประนอมยอมความดังกล่าวโดยทำเป็นหนังสือรับ 
สภาพหนี้หรือหนังสือสัญญา และให้ผู้มีหน้าที่ต้องชำระเงินรายได้กรุงเทพมหานครนำบุคคลหรือหลักทรัพย์มาทำ 
สัญญาคํ้าประกันการผ่อนผันชำระหนี้

แบบของหนังสือรับสภาพหนี้ สัญญาผ่อนชำระหนี้ สัญญาคํ้าประกัน และหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
วิธีการผ่อนชำระและการคํ้าประกันให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซดใช้ 
ค่าเสียหายอันเกิดจากการละเมิดโดยอนุโลม หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ ๑๔ การรับชำระเงินรายได้กรุงเทพมหานครเป็นตั๋วแลกเงิน ดราฟต์ หรือธนาณัติ ให้ผู้มี 
หน้าที่ชำระเงินรายได้ สั่งจ่ายให้แก,กรุงเทพมหานคร โดยให้หัวหน้าหน่วยการคลังเป็นผู้รับ

(ร ิ',©  (ริม่ื



ห ม ว ด  ๓

การรับบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดในลักษณะนี้

ข้อ ๑ ๖  การรับชำระเงินรายได้กรุงเทพมหานครเป็นบัตรเครดิต บัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะ 
นี้ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขดังนี้

(๑) เป็นบัตรเครดิต บัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะนี้ที่ออกโดยธนาคาร สถาบันการเงินอื่นใด 
ซึ่งไต้ทำความตกลงกับกรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานเจ้าของรายไต้ให้โข้ชำระเป็นเงินรายไต้กรุงเทพมหานคร 
โดยหน่วยงานจะประกาศหรือแสดงเครื่องหมายของบัตรที่สามารถใช้ชำระเงินรายไต้กรุงเทพมหานครให้ประขาขน 
ผู้ใช้บริการไต้เห็นโดยชัดเจน

(๒) การรับชำระเงินรายไต้กรุงเทพมหานครดังกล่าวจะต้องเป็นการชำระครั้งหนึ่งไม'ตํ่ากว่า ๕๐๐ 
บาท หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด

(๓) กรณีบัตรที่ใช้ชำระมิใข่เป็นบัตรของลูกหนี้หรือผู้มีหน้าที่ชำระเงินรายไต้กรุงเทพมหานครโดยตรง 
หรือเป็นการชำระแทนในนามของลูกหนี้หรือผู้มีหน้าที่ชำระเงินรายไต้กรุงเทพมหานครโดยตรงสามารถดำเนิน 
การไต้โดยให้หน่วยงานออกใบเสร็จรับเงินในนามของผู้มีหน้าที่หรือเป็นลูกหนี้ที่จะต้องชำระเงินรายไต้ดังกล่าว 
ของกรุงเทพมหานครโดยตรง

(๔) บรรดาเงินค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรดังกล่าวที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บให้ผู้มีหน้า 
ที่หรือเป็นลูกหนี้ที่จะต้องชำระเงินรายไต้ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว เว้นแต'หน่วยงานเจ้าของรายไต้ที่จะ 
เป็นผู้รับภาระนั้นแทน ให้ทำไต้โดยความเห็นขอบของปลัดกรุงเทพมหานคร

หมวด ๔
การรับเงินโดยการหักบัญชีธนาคาร

ข้อ ๑๗ การรับชำระเงินรายไต้ของกรุงเทพมหานครด้วยการหักบัญชีธนาคารหรือสถาบันการเงิน 
ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขดังนี้

(๑) ลูกหนี้หรือผู้มีหน้าที่ชำระเงินรายไต้กรุงเทพมหานครนั้นจะต้องแสดงเจตนาเป็นหนังสือตาม 
แบบท ี่ธนาคารเจ ้าของบ ัญ ช ีกำหนดอน ุญ าตให ้ธนาคารห ักเง ินจากบ ัญช ีของตนให ้เป ็นค ่าชำระเง ินรายได ้ 
กรุงเทพมหานคร และธนาคารหรือสถาบันการเงินเจ้าของบัญชีแจ้งผลการยินยอมดังกล่าวให้กรุงเทพมหานคร 
ทราบแล้ว

(๒) บรรดาค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บให้เป็นหน้าที่ลูกหนี้ 
หรือผู้มีหน้าที่ชำระเงินรายไต้กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายดังกล่าว

๔ ๑ ๔



ห ม ว ด  ๕
การรับเงินโดยผ่านธนาคาร

, สถาบันการเงิน นิติบุคคลอื่นหรือด้วยเครื่องฝากถอนเงินสดอัตโนมัติ (/Vโ I V ! )

ข้อ ©๘ กรณีการรับชำระเงินรายได้กรุงเทพมหานครโดยผ่านธนาคารหรือด้วยเครื่องฝากถอน 
/  เงินสดอัตโนมัติ (/\71ฬ) หรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในลักษณะธุรกิจการบริการชำระหนี้แทนได้

ต้องอยู,ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขดังนี้
(๑) ต้องเป็นธนาคารหรือสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่ไต้รับอนุญาตให้ดำเนินการที่ได้ทำความ 

ตกลงกับกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานแล้ว โดยกรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานจะต้องกำหนดไวในใบแจ้งหนี้ 
ให้ผู้มีหน้าที่ชำระเงินรายได้กรุงเทพมหานครทราบ

(๒) ลูกหนี้หรือผู้มีหน้าที่ชำระเงินรายได้กรุงเทพมหานครจะต้องนำใบแจ้งหนี้ที่หน่วยงานจัดส่งให้ 
ไปแสดงพร้อมกับการชำระเงินรายได้กรุงเทพมหานครกับธนาคารหรือนิติบุคคลนั้นและให้เก็บหลักฐานการแสดง 
การรับเงินรายได้กรุงเทพมหานครผ่านพนักงานซึ่งได้จัดทำให้ หรือกรณีการชำระผ่านเครื่องฝากถอนเงินสด 
อัตโนมัติ (/\7(\/!) จะต้องเก็บหลักฐานที,แสดงการชำระผ่านเครื่องดังกล่าว หลักเกณฑ์ วิธีการแจ้งหน่วยงานเพื่อ 
ทราบและขอรับใบเสร็จให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

บรรดาเงินค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บตามฃ้อนี้ให้ผู้มีหน้าที่ชำระเงินรายไต้กรุงเทพมหานคร 
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายนั้นเอง

หมวด ๖
การรับเงินโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรืออินเตอร์เน็ต

ข้อ ๑๙ การรับชำระเงินรายไต้กรุงเทพมหานครทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรืออินเตอร์เน็ตหรือรูป 
แบบอ่ืนๆ ที่กรุงเทพมหานครกำหนดต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ดังนี้

(๑) การรับชำระเงินรายได้กรุงเทพมหานครด้วยระบบอิเล ็กทรอนิกส์หรืออินเตอร์เน ็ต จะต้อง 
เป็นการชำระรายได้กรุงเทพมหานครเฉพาะรายการ หรือประเภทเงินรายได้ที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้โดยขัด 
แจ้งเท่านั้น

(๒) กรณีต้องดำเนินการผ่านระบบอิเล ็กทรอนิกส์หรืออินเตอร์เน ็ตดังกล่าวต้องดำเน ินการผ่าน 
ธนาคารของรัฐหรือธนาคารอื่นใดที่กรุงเทพมหานครได้ทำความตกลงไว้ กรณีมีค่าธรรมเนียมผู้ใช้บริการจะต้อง 
ออกค่าใช้จ่ายนั้นเอง

๔๑๖



ข้อ ๒๐ การชำระเงินรายได้กรุงเทพมหานครด้วยวิธีการหรือระบบอื่นใดนอกจากที่กำหนดไว้ตาม 
ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดวิธีการชำระรายได้กรุงเทพมหานครตามที่คณะกรรมการกำหนดได้ 
ตามความเหมาะสม จำเป็น เพื่อประโยชน์ของราชการกรุงเทพมหานคร

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

;1

(นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๕๑ ง ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๐

๔๑๗



ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยเงินทดรองราชการ 

พ.ศ. ๒๕๓๐

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ (๕) แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๒๙ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนดระเบียบว่าด้วยเงินทดรองราชการไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ไห่ไข้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด 

แย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๒๘ และส่วนราชการตามประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการ 
กำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการของกรุงเทพมหานครที่ไม่ตํ่ากว่าระดับกอง

“หน่วยการคลัง” หมายความว่า หน่วยงาน ฝ่าย แผนก งาน หรือหมวด ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการรับ 
เงิน การเบิกจ่ายเงินรวมทั้งการถอนเงิน การนำส่งเงินรวมทั้งการฝากเงินและการเก็บรักษาเงิน

“ เจ้าชองงบประมาณ” หมายความว่า หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ 
รายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับหน่วยงานนั้น  ๆ โดยเฉพาะ หรือเป็นงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ในงบกลาง

“ เงินทดรองราชการ” หมายความว่า เง ินที่ผ ู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครอนุญาตให้หน่วยงาน 
มีไว้ตามจำนวนที่เห็นสมควร เพื่อทดรองใช้จ่าย

“ใบสำคัญคู,จ ่าย ” หมายความว่า หลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับรองการจ่ายเงิน 
ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน 

ข้อ ๕ ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณมีเงินทดรองราชการสำหรับทดรองใช้จ่ายตามงบประมาณ 
รายจ่ายได้ ในหมวดรายจ่ายต่อไปนี้

(ริ!© (ฬ



(๑) หมวดค่าจ้างชั่วคราว สำหรับค่าจ้างซึ่งไม,มีกำหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจำ แต่จำเป็น 
ต้องจ่ายให้ลูกจ้างแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง 

(๒) หมวดค่าตอบแทน 
(๓) หมวดค่าใช้สอย
(๔) หมวดค่าสาธารณูปโภค เฉพาะค่าไปรษณีย์โทรเลข 
(๔) หมวดค่าวัสดุ
(๖) งบกลาง เฉพาะที่จ ่ายเป ็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 

การรักษาพยาบาล หรือเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราวซึ่งไม,มีกำหนด 
จ่ายค่าจ้างเป็นงวดแน่นอนเป็นประจำ แต่จำเป็นต้องจ่ายค่าจ้างแต่ละวันหรือแต่ละคราว เมื่อเสร็จงานที่จ้าง

ข้อ ๖  หน่วยงานเจ้าของงบประมาณใดจำเป็นต้องม เีงินทดรองราชการไว้ทั้งสิ้นเป็นจำนวนเท่าใด 
ให้เสนอขออนุมัติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ข้อ ๗ เง ิน ท ด รอ งราช ก ารท ี่ห น ่วยงาน เจ ้าขอ งงบ ป ระม าณ ได ้ร ับ อ น ุม ัต ิจาก ผ ู้ว ,าราช ก าร 
กรุงเทพมหานคร ให้สำนักการคลังทำการเบิกจ่ายเงินสะสมของกรุงเทพมหานครให้กับหน่วยงานนั้น

ข้อ ๘ เงินทดรองราชการที่ไต้รับอนุมัติตามระเบียบนี้ ต้องเบิกจ่าย ลงบัญชีรับจ่าย และเก็บรักษา 
เงิน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการ 
ตรวจเงิน

ข้อ ๙  เงินทดรองราชการที่หน่วยงานเจ้าของงบประมาณใดไต้รับอนุญาตไว้แล้ว ถ้ามีเหตุผลสมควร 
ผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครจะพิจารณาเพิ่มหรือลด หรือยกเลิกวงเงินก็ไต้

ในกรณีลดหรือยกเลิกวงเงิน ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณนำเงินทดรองราชการที่ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานครสั่งลดหรือยกเลิกส่งคืนสำนักการคลังทันที การนำเงินส่งคืนดังกล่าวนี้จะหักส่งจากเงินที่เบิกเพื่อ 
ซดใช้เงินทดรองราชการก็ไต้

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินทดรองราชการ ให้มีใบสำคัญคู่จ่ายไว้เป็นหลักฐานเพื่อประโยซนในการตรวจ 
สอบและเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อซดใช้เงินทดรองราชการ

การปฏิบัติเกี่ยวกับใบสำคัญคู่จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิก 
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน

ข้อ ๑ ๑  ในกรณีที่หมดความจำเป็นต้องใช้เงินทดรองราชการให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณนำ 
เงินทดรองราชการส่งคืนสำนักการคลังภายในลิบห้าวัน

ข้อ ๑๒ ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณที่ไต้รับเงินทดรองราชการจัดทำใบยืมเงินทดรองราชการ 
ไว้เป็นหลักฐาน ตามแบบที่ปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด และให้ส่งใช้คืนภายในปีงบประมาณที่ยืม

ข้อ ๑๓ แบบพิมพ์ สมุดบัญชี และทะเบียนต่าง  ๆ ท ีเ่กี่ยวก ับ เงินทดรองราชการและวิธีใช้ให้เป็น 
ไปตามแบบที่ปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด

๔ ๑ ๙



ข้อ ©๔ ในกรณ ีท ี่ม ีเหต ุพ ิเศษ หรือท ี่ม ิได ้กำหนดไวิในระเบ ียบน ี้ ให ้นำเสนอผ ู้ว,าราซการ 
กรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติ

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒(ะ๓๐

พลตรี
(จำลอง ศรีเมือง)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ประกาศ'ใน'ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๔๓๐

๔ ๒ ๐



ระเบืยบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยเงินทดรองราชการ \ 1

(ฉบับที่ ๒) ^
พ.ศ. ๒๕๕๐

โดยที่เป็นการสมควรแก้!ขเพิ่มเติมระเบียบถรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินทดรองราชการให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๔๒๘และข้อ ๑๘ (๔) แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๙ ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร จึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบ ียบน ี้เร ียกว ่า “ระเบ ียบกรุงเทพมหานคร ว ่าด ้วยเง ินทดรองราชการ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๔๔๐”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ ให ้ยกเล ิกความในข ้อ ๔ แห ่งระเบ ียบกรุงเทพมหานคร ว ่าด ้วยเง ิน ท ดรองราชการ 

พ.ศ. ๒๔๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔ ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณมีเงินทดรองราชการสำหรับทดรองใช้จ่ายตามงบประมาณ 

รายจ่ายได้ ในหมวดรายจ่ายต่อไปนี้
(๑) หมวดค่าจ้างชั่วคราว สำหรับค่าจ้างซึ่งไม่มีกำหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจำแต่จำเป็น 

ต้องจ่ายให้ลูกจ้างแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง 
(๒) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ 
(๓) หมวดค่าสาธารณูปโภค ยกเว้นค'านํ้าประปาและค่าไฟฟ้า
(๔) หมวดรายจ่ายอื่น เฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรม

สัมมนา

๔๒๑



(๕) งบกลาง เฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ร ักษาพยาบาล”

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๔ ๒ ' ๒



ระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทน ค่ารางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ารับรอง 

ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของรางวัล 
ของขวัญและจองที่ระลึก 

พ.ศ. ๒๕๓๙

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าตอบแทน ค่ารางวัล ค่าเบี้ย 
เลี้ยง ค่ารับรอง ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของรางวัล ของขวัญและของที่ระลึก พ.ศ. ๒๕๓๔ และ 
ฉบับแกไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๔๒๘ ประกอบกับข้อ ๑๐ และข้อ ๑๒ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรม 
ส่งเสริมกีฬา ศูนย์เยาวขน ดนตรี และห้องสมุดประขาซน พ.ศ. ๒๔๓๔ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงวาง 
ระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทน ค่ารางวัล ค่าเบี้ย 
เลี้ยง ค่ารับรอง ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของรางวัล ของขวัญและของที่ระลึก พ.ศ. ๒๔๓๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓ .๑ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าตอบแทน ค่ารางวัล ค่าเบ ี้ยเล ี้ยง ค่ารับรอง ค่าเลี้ยง 

รับรอง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของรางวัล ของขวัญและของที่ระลึก พ.ศ. ๒๔๓๔
๓.๒ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าตอบแทน ค่ารางวัล ค่าเบ ี้ยเลี้ยง ค่ารับรอง ค่าเลี้ยง 

รับรอง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของรางวัล ของขวัญและของที่ระลึก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๓๖
๓.๓ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าตอบแทน ค่ารางวัล ค่าเบ ี้ยเลี้ยง ค่ารับรอง ค่าเลี้ยง 

รับรอง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของรางวัล ของขวัญและของที่ระลึก (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๓๖
ข้อ ๔ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ในส่วนท่ีได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซ่ึง 

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

๙ ๒ ฅ



ข้อ ๕ อัตราค่าตอบแทน ค่ารางวัล ค่าเบ ี้ยเล ี้ยง ค่ารับรอง ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ 
ค่าของรางวัล ของขวัญและของที่ระลึก เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมกีฬา ศูนย์เยาวชน ดนตรีและห้องสมุดประซาซน 
และเงื่อนไขการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามที่กำหนดไวในท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๖  ในกรณีที่มีเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น หรือที่ไม่มีกำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๓๙

พิจิตต รัตตกุล 
(นายพิจิตต รัตตกุล)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๔ ๒ ๔



บัญชี ๑
ค่าตอบแทน ค่ารางวัล และค่าเบี้ยเลี้ยง

ประเภทรายจ่าย รายการ อัตรา (บาท) หมายเหตุ

ค่าตอบแทน ๑. ฟุตบอล ต่อ ๑ คู่
ค่ารางวัล ผู้ตัดสิน ๓ คน คนละ ๓๐๐
และค่าเบ ี้ยเล ี้ยง ผู้ตัดสินสำรอง ๑ คน (5)(เ̂ 0

ผู้เก็บลูกฟุตบอล ๖ คน คนละ ๖๐
๒. รักบี้ ต่อ ๑ คู,

ผู้ตัดสิน ๓ คน คนละ ๒๕๐
ผู้ตัดสินสำรอง ๑ คน ๑๒๐
ผู้เก็บลูกรักบี้ ๖ คน คนละ ๖๐

๓ .  ฮอกกี ต่อ ๑ คู,
ประธานผู้ตัดสิน ๑ คน ๒๐๐
ผู้ตัดสิน ๒ คน คนละ ๒๐๐
ผู้ตัดสินสำรอง ๑ คน ๑๒๐
ผู้เก็บลูกฮ็อกกี้ ๖ คน คนละ ๖๐
เจาหนาทเทคนิค -

ผู้บันทึก ๑ คน ๘๐
ผู้จับเวลา ๑ คน ๖๐
ผู้ใส่ป้ายคะแนน ๑ คน ๖๐
ผู้ตรวจอุปกรณ์ ๑ คน ๖๐

๔ .บ าส เก ต บ อ ล ต ่อ ® คู่
ผู้ตัดสิน ๒ คน คนละ ๒๕๐
เจ้าหน้าที่เทคนิค

ประธานควบคุมเทคนิค ๑ คน ๑๐๐
ผู้บันทึก ๑ คน ๘๐
ผู้จับเวลา ๑ คน ๘๐
ผู้จับเวลา ๓๐ วินาที ๑ คน ๘๐
ผู้ใส่ป้ายคะแนน ๑ คน ๖๐
ผู้ยกป้าย ๑ คน ๖๐

๔!อ ๕



ประเภทรายจ่าย รายการ อัตรา (บาท) หมายเหตุ

ค่าตอบแทน
ค่ารางวัล ๕. วอลเลย์บอล ต่อ ๑ คู,
และค่าเบ ี้ยเล ี้ยง ผู้ตัดสิน ๒ คน คนละ ๒๐๐

ผู้กำกับเส้น ๔ คน คนละ ๘๐
เจ้าหน้าที่เทคนิค

ผู้บันทึก ๑ คน ๘๐
ผู้ประกาศ ๑ คน ๖๐
ผู้ใส่ป้ายคะแนน ๑ คน ๖๐
ผู้เก็บลูกวอลเลย์บอล ๖ คน คนละ ๖๐

๖ . เซปักตะกร้อและตะกร้อข้ามตาข่าย ต่อ ๑ คู่
ผู้ตัดสิน ๒ คน คนละ ๑๕๐
ผู้กำกับเส้น ๔ คน คนละ ๖๐
ผู้เก็บลูกตะกร้อ ๔ คน คนละ ๖๐
เจ้าหน้าที่เทคนิค

ผู้ใส่ป้ายคะแนน ๒ คน คนละ ๖๐
๗. ตะกร้อเตะทน ต่อ ๑ ชุด

ผู้ตัดสิน ๓ คน คนละ ๑๕๐
เจ้าหน้าที่เทคนิค

ผู้บันทึก ๑ คน ๖๐
ผู้จับเวลา ๑ คน ๖๐

๘. ตะกร้อลอดห่วง ต่อ ๑ ชุด
ผู้ตัดสิน ๓ คน คนละ ๑๕๐
เจ้าหน้าที่เทคนิค

ผู้บันทึก ๑ คน ๖๐
ผู้จับเวลา ๑ คน ๖๐
ผู้ใส่ป้ายคะแนน ๑ คน ๖๐

๙. แฮนด์บอล ต่อ ๑ คู,
ผู้ตัดสิน. ๒ คน คนละ ๒๐๐
ผู้เก็บลูกบอล ๔ คน คนละ ๖๐

๔ ๒ ๖



ประเภทรายจ่าย รายการ อัตรา (บาท) หมายเหตุ

ค่าตอบแทน
ค่ารางวัล เจ ่าหนาท ีเ่ทคนค
และค่าเบยเลยง - ผู้บันทึก ๑ คน ๘๐

- ผู้จับเวลา ๑ คน ๖๐
- ผู้จับเวลา ๒ นาที ๑ คน ๖๐
-ผู้ใส่ป้ายคะแนน ๑ คน ๖๐

๑ ๐ . ลอนเทนนิส ต่อ ๑ คู่
ผู้ตัดสิน ๑ คน 6)๕๐
ผู้กำกับเน็ต ๑ คน ๘๐
ผู้กำกับเสิร์ฟ ๒ คน คนละ ๘๐
ผู้กำกับเส้น ๔ คน คนละ ๖๐
ผู้เก็บลูกเทนนิส ๔ คน คนละ ๖๐

๑ ๑ . ซ อ ฟ ท ์บ อ ล ต ่อ ® ค ู่
ผู้ตัดสิน ๔ คน คนละ ๑๕๐
เจ้าหน้าที่เทคนิค
- ผู้บันทึก ๒ คน คนละ ๘๐
-ผู้ใส่ป้ายคะแนน ๒ คน คนละ ๖๐
- เจ้าหน้าที่อุปกรณ์ ๕ คน คนละ ๖๐

๑๒. แชร์บอล ต่อ ๑ คู่
ผู้ตัดสิน ๒ คน คนละ ๑๕๐
เจ่าหน้าที่เทคนิค
- ผู้บันทึก ๑ คน ๘๐
- ผู้จับเวลา ๑ คน ๖๐
- ผู้ใส่ป้ายคะแนน ๑ คน ๖๐

๑๓. มวยสากลสมัครเล่น ต่อ ๑ คู่
ประธานผู้ตัดสิน ๑ คน ๑๕๐
ผู้ตัดสิน ๕ คน คนละ ๘๐
ผู้ช้ี'ขาด ๑ คน ๘๐
คณะลูกขุน ๕  คน คนละ ๘๐
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ๒ คน คนละ ๘๐

๔๒๗



ประเภทรายจ่าย รายการ อัตรา (บาท) หมายเหตุ

ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่เทคนิค
ค่ารางวัล ■ .ผู้จับเวลาและตีระฆัง ๑ คน ๔๐
และค่าเบยเลยง - ผู้ใล่ป้ายคะแนน ๒ คน ๔๐

- ผู้ชั่งนํ้าหนัก ๒ คน คนละ ๔๐
- ผู้ตรวจผ้าพันมือและนวม ๒ คน คนละ ๔๐
- ผู้ประกาศ ๑ คน ๔๐
- ผู้ตามและจัดนักมวย ๒ คน คนละ ๔๐

๑๔. มวยไทยสมัครเล่น ต่อ ๑ คู่

ประธานผู้ตัดสิน ๑ คน ®)(เ̂ 0
ผู้ตัดสิน ๕ คน คนละ ๘๐
ผู้ชี้1ขาด ๑ คน ๘๐
เจ้าหน้าที่เทคนิค
- ผู้จับเวลาและตีระฆัง ๑ คน ๔๐
- ผู้โล่ป้ายคะแนน ๒ คน คนละ ๔๐
- ผู้ชั่งนํ้าหนัก ๒ คน คนละ ๔๐
- ผู้ประกาศ ๑ คน ๔๐
- ผู้ตรวจผ้าพันมือ นวม และกระจับ

๒ คน คนละ ๔๐
- ผู้ตามและจัดนักมวย ๒ คน คนละ ๔๐
- ผู้เป่าปีชวา ๑ คน ๖๐
- ผู้ตีกลองแขก ๒ คน คนละ ๔๐
- ผู้ตีฉาบเล็ก ๑ คน ๔๐
- ผู้ตีฉ่ิง ๑ คน ๔๐
- ผู้ควบคุมและเสียงดนตรี ๑ คน ๔๐

๑๔. ยูโดและเทควันโด ต่อ ๑ คู่
ประธานผู้ตัดสิน- ๑ คน ©)(เ̂ 0
ผู้ตัดสิน - ยูโด ๓ คน คนละ ๘๐

- เทควันโด ๕ คน คนละ ๘๐
ผู้ชั่งนํ้าหนัก ๒ คน คนละ ๔๐
ผู้ประกาศ ๑ คน ๔๐

๔ ๒ ๘



ประเภทรายจ่าย รายการ อัตรา (บาท) หมายเหตุ

ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่เทคนิค
ค่ารางวัล - ผู้บันทึก ๑ คน ๔๐
และค่าเบ ี้ยเล ี้ยง - ผู้ใส่‘ป้ายคะแนน ๒ คน คนละ ๔๐

- ผู้จับเวลา ๒ คน คนละ ๔๐
๑ ๖ . ม ว ย ป ล ํ้าต ่อ ® ค ู่

ประธานผู้ตัดสิน ๑ คน 6X5̂ 0
ผู้ตัดสิน ๓ คน คนละ ๘๐
ผู้ชั่งนํ้าหนัก ๒ คน คนละ ๔๐
ผู้ประกาศ ๑ คน ๔๐
เจ้าหน้าที่เทคนิค
- ผู้บันทึก ๑ คน ๔๐
- ผู้ใส่'ป้ายคะแนน ๒ คน คนละ ๔๐
- ผู้จับเวลา ๑ คน ๔๐

๑๗. ยกนํ้าหนัก ต่อรุ่นหรือกลุ่ม
ผู้ตัดสิน ๓ คน คนละ ©๔๐
กรรมการควบคุมการแข่งขัน ๓ คน คนละ (5)^0
ผู้ตัดสินสำรอง ๑ คน ๑๒๐
หัวหน้ากรรมการเทคนิค ๑ คน - ๑๒๐
ผู้จัดลำดับการยก ๑ คน- ๑๒๐
เจ้าหน้าที่ใส่นํ้าหนัก ๔ คน คนละ ๖๐
เจ้าหน้าที่สกอร์บอร์ด ๓ คน คนละ ๖๐
เจ้าหน้าที่เติมนํ้าหนัก ๓ คน คนละ ๖๐
ผู้บันทึกและแจ้งผล ๑ คน ๖๐
ผู้จับเวลา ๑ คน ๑๒๐
เจ้าหน้าที่เทคนิค
- ผู้บันทึกคะแนน ๑ คน ๔๐
- ผู้ใส่ป้ายคะแนน ๒ คน คนละ ๔๐

๑๓. เทเบิลเทนนิส ต่อ ๑ คู่
ผู้ตัดสิน ๒ คน คนละ ๑ 0 0

๔๒๙



ประเภทรายจ่าย รายการ อัตรา (บาท) หมายเหตุ

ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่เทคนิค
ค่ารางวัล - ผู้บันทึกคะแนน ๑ คน ๘๐
และค่าเบ ี้ยเล ี้ยง - ผู้จับเวลา ๑ คน ๖๐

- ผู้พลิกคะแนน ๑ คน ๖๐
เจ้าหน้าที่นับลูกในการตี ๑ คน ๖๐

๑๙ . ยิงปีน ต่อ ๑ วัน
ผู้ตัดสินปีนสั้น ๒ คน คนละ ๕๐๐
ผู้ตัดสินปีนยาว ๒ คน คนละ ๕๐๐
กรรมการตรวจนับคะแนน ๖ คน คนละ ๓๐๐
เจ้าหน้าที่เดนคะแนน ๕ คน คนละ ©(^0
ผู้รวบรวมและสรุปผล ๒ คน คนละ (5)^0

๒๐. ยิมนาสติก ต่อ ๑ วัน
ผู้ตัดสิน ๓๐ คน คนละ ๓๐๐
เจ้าหน้าที่เทคนิค
- ผู้บันทึก ๕ คน คนละ ©(1̂ ๐
- ผู้จับเวลา ๕ คน คนละ ๑๕๐

๒๑. ยิมนาสติกลีลาใหม่ ต่อ ๑ วัน
ผู้ตัดสิน ๑๖ คน คนละ ๓๐๐
เจ้าหน้าที่กำกบเสน ๒ คน คนละ ©(1̂ 0
เจ้าหน้าที่เทคนิค
- ผู้บันทึก ๔ คน คนละ ©(1̂ ๐
- ผู้จับเวลา ๔ คน คนละ ©(5̂ 0
- ผู้รวบรวมคะแนน ๓ คน คนละ ©(1̂ ๐

๒๒. กรีฑาแต่ละประเภท ต่อ ๑ วัน
ประธานผู้ชี้1ขาด ๑ คน ๕๐๐
ผู้จัดการแข่งขัน ๑ คน ๓๐0
เลขานุการ ๑ คน ๓๐๐
ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค ๑ คน ๓๐๐
ผู้แทนฝ่ายเทคนิค ๒ คน คนละ ๓๐๐

๔ ฅ ๐



ประเภทรายจ่าย รายการ อัตรา (บาท) หมายเหตุ

ค่าตอบแทน
ค่ารางวัล เจ้าหน้าที่รับอุทธรณ์ ๕ คน คนละ ๓๐๐
และค่าเบ ี๋ยเล ี้ยง ผู้ซ้ีขาดแผนกลู่ ๒ คน คนละ ๓๐๐

. ผู้ซี้ขาดแผนกลาน ๒ คน คนละ ๓๐0
ผู้ซี้ขาดการแข่งขันประเภทรวม ๑ คน ๓๐๐
ผู้ซี้ขาดสำหรับการแข่งขันที่มีการแข่งขัน
นอกสนามกรีฑา ๑ คน ๓๐๐
หัวหน้าผู้ตัดสินแผนกลู่ ๑ คน ๓๐๐
หัวหน้าผู้ตัดสินแผนกลาน ๑ คน ๓๐๐
หัวหน้าผู้ตัดสินเดิน ๑ คน ๓๐๐
หัวหน้าผู้ตัดสินประจำเส้นขัย ๑ คน ๓๐๐
หัวหน้าผู้จับเวลา ๑ คน ๓๐๐
ผู้ปล่อยคิว ๒ คน คนละ ๓๐๐
หัวหน้าผู้บันทึกรอบ ๑ คน ๓๐๐
หัวหน้าผู้บันทึกสถิติ ๑ คน ๓๐๐
หัวหน้าสารวัตรสนาม ๑ คน ๓๐๐
หัวหน้าผู้วัดกระแสลม ๑ คน ๓๐๐
หัวหน้าผู้ตัดสินภาพถ่ายเส้นขัย ๑ คน ๓๐๐
ผู้ตัดสินแผนกลู่ ผู้ตัดสินแผนกลาน
ผู้ตัดสินประจำประเภทเดินและ
ผู้ซ่วยผู้ซี้ขาดแผนกลู่ คนละ ๒๐๐
ผู้ตัดสินประจำเส้นขัย ๘ คน คนละ ๒๐๐
ผู้จับเวลา ๒๔ คน คนละ ๒๐๐
ผู้เรียกนักกีฬากลับ ๒ คน คนละ ๒๐๐
ผู้ช่วยผู้ปล่อยตัว ๖ คน คนละ ๒๐๐
ผู้บันทึกรอบ ๘ คน คนละ ๒๐๐
ผู้บันทึกสถิติ ๘ คน คนละ ๒๐๐
สารวัตรสนาม ๘ คน คนละ ๒๐๐
ผู้วัดกระแสลม ๒ คน คนละ ๒๐0
ผู้ช่วยผู้ตัดสินภาพถ่ายเส้นขัย ๒ คน คนละ ๒๐๐

๔๓๑



ประเภทรายจ่าย รายการ อัตรา (บาท) หมายเหตุ

ค่าตอบแทน ผู้ตัดสินการวัดระยะทางด้วย
ค่ารางวัล เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ๒ คน คนละ ๒๐๐
และค่าเบยเล ี้ยง เจ้าหน้าที่ทะเบียน ๑๔ คน คนละ ๒๐๐

ผู้ประกาศ ๓ คน คนละ ๒๐๐
เจ้าหน้าที่รังวัด ๑ คน ๒๐๐
พนักงานช่วยเหลือผู้เข้าแข่งขัน คนละ ๒๐๐

๒๓. ว ่ายน ํ้า ต่อ ๑ วัน
ประธานผู้ตัดสินชี้ขาด ๑ คน ๔๐๐
ผู้ตัดสินชี้ขาด คนละ ๓๐๐
ผู้ปล่อยตัว ๒ คน คนละ ๓๐๐
หัวหน้ากรรมการจับเวลา ๑ คน ๓๐๐
หัวหน้ากรรมการเส้นขัย ๑ คน ๓๐๐
หัวหน้ากรรมการดูฟาล์ว ๑ คน ๓๐๐
หัวหน้ากรรมการดูการกลับตัว ๒ คน คนละ ๓๐๐
หัวหน้าฝ่ายสถิติและผลการแช่งขัน ๒ คน คนละ ๓๐๐
หัวหน้ากรรมการฝ่ายทะเบียน ๑ คน ๓๐๐
กรรมการรับอุทธรณ์ ๑ คน ๒๐๐
ผู้ประกาศ ๓ คน คนละ ๒๐๐
กรรมการดูการกลับตัว ๙ ลู่-  ๆ ละ ๒ คน คนละ ๒๐๐
กรรมการจับเวลา ๙ ล ู่ๆ  ละ ๓ คน คนละ ๒๐๐
กรรมการบันทึกรอบการว่าย ๒ คน คนละ ๒๐๐
เจ้าหน้าท่ีบันทึกผลการแช่งขัน ๖ คน คนละ ๒๐๐
เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว ๖ คน คนละ ๒๐๐
เจ้าหน้าท่ีจัดนักกีฬาเข้าประจำลู่ ๘ คน คนละ ๒๐๐

๒๔. กระโดดนํ้า ต่อ ๑ วับ
ผู้ตัดสิน ๖  คน คนละ ๓๐๐
เจ้าหน้าที่เทคนิค
- ผู้บันทึก ๒ คน คนละ ๒๐๐

- - ผู้โหัสัญญาณ ๒ คน คนละ ๑๔๐

๔ ฅ ๒



ประเภทรายจ่าย รายการ อัตรา (บาท) หมายเหตุ

ค่าตอบแทน
ค่ารางวัล ผู้ประกาศ ๑ คน ๑๕๐
และค่าเบ ี้ยเล ี้ยง ๒๕.โป โล น ํ้า ต ่อ ® ค ู่

ผู้ตัดสิน ๒ คน คนละ ๑๕๐
ผู้ตัดสินประตู ๔ คน คนละ ๑๐๐
เจ้าหน้าที่เทคนิค
- ผู้จับเวลา ๒ คน คนละ ๖ 0
- ผู้บันทึก ๑ คน ๘0
ผู้ประกาศ ๑ คน ๖ 0

๒๖. จักรยาน ต่อ ๑ วัน
ประธานผู้ชี้,ขาด ๑ คน ๕ 00
กรรมการผู้ปล่อยตัว ๑๒ คน คนละ ๒00
หัวหน้ากรรมการจับเวลา ๑ คน ๒ 00
เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจับเวลาไฟฟ้า

๔ คน.คนละ ๒00
หัวหน้ากรรมการเส้นชัย ๑ คน ๒00
กรรมการพิจารณาการประ ท้วง ๕ คน คนละ ๒00
กรรมการจับเวลา ๙ คน คนละ ๒00
กรรมการเส้นชัย ๖ คน คนละ ๒00
กรรมการจัดนักกีฬาฝ่ายทะ เบียน ๒ คน คนละ ๑๕0
ผู้บันทึกรอบ ๔ คน คนละ ๑๕๐
กรรมการตูฟาล์ว ๘ คน คนละ ๑๕0
กรรมการให้อาหารและนํ้า คนละ ๑๐๐

๒๗. กระบี่กระบอง ต่อ ๑ คู,
ประธานผู้ตัดสิน ๑ คน ๑๕๐
ผู้ตัดสิน ๔ คน คนละ ๑ 0 0
ผู้เป่าปีชวา ๑ คน ๖ 0
ผู้ดีกลองแขก ๒ คน คนละ . ๔0
ผู้ดีฉาบเล็ก ๑ คน ๔0
ผู้ดีฉ่ิง ๑ คน ๔0
ผู้ประกาศ ๑ คน ๔0

๔ ฅ ฅ



ประเภทรายจ่าย รายการ อัตรา (บาท) หมายเหตุ

ค่าตอบแทน
ค่ารางวัล ผู้ควบคุมเสียงดนตรี ๑ คน ๔๐
และค่าเบ ี้ยเล ี้ยง เจ้าหน้าที่เทคนิค

- ผู้บันทึก ๒ คน คนละ ๔๐
๒๘. หมากรุกไทย หมากฮอส และสกา ต่อ ๑ คู่

ผู้ตัดสิน ๑ คน (ริ)(3̂ ๐
ผู้บันทึก ๑ คน ๘๐
ผู้จับเวลา ๑ คน ๘๐

๒๙. ยิงธนู ต่อ ๑ วัน
คณะกรรมการอุทธรณ์ ๓ คน คนละ ๒๐๐
คณะกรรมการผู้ตัดสิน ๓ คน คนละ ๒๐๐
ผู้ควบคุมการยิง ๑ คน 6)(3̂ 0
ผู้ช่วยผู้ควบคุมการยิง ๒ คน คนละ (ริ)(3!๐
เจ้าหน้าที่คำนวณผล ๑๐ คน คนละ ๑๔๐
ผู้ช่วยผู้คำนวณผล ๒ คน คนละ (ริ)(3̂ 0
เจ้าหน้าที่จดคะแนน ๑๖ คน คนละ (ริ)(3̂ ๐
เจ้าหน้าที่จัดสนามแช่งขน ๘ คน คนละ (ริ)(3!๐
ผู้ควบคุมเครื่องเสียง ๒ คน คนละ (ริ)(3̂ 0
ยามรักษาอุปกรณ์แช่งขัน ๒ คน คนละ (ริ)(3̂ 0

๓๐. แบดมินตัน ต่อ ๑ คู,
ผู้ตัดสิน ๒ คน คนละ ๒๐๐
ผู้กำกับเส้น ๔ คน คนละ ๖๐
เจ้าหน้าที่เทคนิค
- ผู้บันทึกคะแนน ๑ คน ๘๐
- ผู้ประกาศ ๑ คน ๖๐

๓๑. เปตอง ต่อ ๑ คู,
ผู้ตัดสิน ๒ คน คบละ ๑ 0 0
ผู้บันทึก ๑ คน ๖๐

๓๒. กีฬาชนิดอื่นๆ ต่อ ๑ วัน
ผู้ตัดสิน คนละ ๓๐๐

๔๓๔



ประเภทรายจ่าย รายการ อัตรา (บาท) หมายเหตุ

ค่าตอบแทน ผู้กำกับเส้น คนละ 0)^0
ค่ารางวัล กรรมการบันทึกคะแนน คนละ ๑(^0
และค่าเบ ี้ยเล ี้ยง ๓๓. ทุกชนิดกีฬา ต่อ ๑ วัน

แพทย์ประจำสนามแข่งขัน คนละ ๔๐๐
พยาบาลประจำสนามแข่งขัน คนละ ๓๐๐
เจ้าหน้าที่เปลสนาม คนละ ๑๐๐
หมอนวดประจำทึม คนละ ๒๐๐
กรรมการผู้ชี้'ขาด (ยกเว้นประเภทกีฬาที่ระบุ
กรรมการผู้ซี้ขาดไว้แล้ว) ๒๐๐
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติ
นักกีฬา คนละ ๑๐๐
กรรมการบันทึกคะแนน (ยกเว้นประเภทกีฬา 
ที,ระบุกรรมการบันทึกคะแนนไว้แล้ว)

คนละ ๑๐๐
เจ้าหน้าที่ประจำสนามแข่งขัน คนละ ๑๐๐
พนักงานขับรถยนต์ คนละ ๑๐๐

๓๔. ผู้แทนสมาคมกีฬาหรือเจ้าหน้าที่เทคนิค
ผู้แทนสมาคมๆ ไม,เกิน ๒ คน วันละ คนละ ๓๐๐
เจ้าหน้าที่จับเวลาเครื่องอัตโนมัติทำหน้าที่ 
บันทึกและรับรองเวลาเพื่อเป็นสถิติอย่างเป็น 
ทางการไม'เกิน ๔ คน วันละ คนละ ๓๐๐

๓๔. เจ ้าห น ้าท ี่ต ำรวจ สารว ัตรทหาร สารวัตร
นักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี ย ุวกาชาด นิสิต นักสืกษา
และนักเรียนในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกิจกรรมส่ง 
เสริมกีฬา เยาวชนดนตรี และห้องสมุดประซาซน
ชองกรุงเทพมหานครให้ถือจ่ายตามอัตรา ดังบี้

๓๔.๑ เจ้าหน้าที่ตำรวจและสารวัตรทหาร
ขั้นสัญญาบัตร วันละ คนละ ๓๐๐

๓๔.๒ เจ้าหน้าที่ตำรวจและสารวัตรทหาร
ตํ่ากว่าขั้นสัญญาบัตร วันละ คนละ ๒๐๐

๓๔.๓ สารวัตรนักเรียนระดับ ๓ ข้ึนไป
วันละ คนละ ๓๐๐

๔ ต  ๕



ประ๓ ทรายจ่าย รายการ อัตรา (บาท) หมายเหตุ

ค่าตอบแทน 
ค่ารางวัล 
และค่าเบ ี้ยเล ี้ยง

๓๕.๔ สารวัตรนักเรียนตํ่ากว่าระดับ ๓
วันละ คนละ

๓๕.๕ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นิสิต
นักศึกษุา และนักเรียน วันละคนละ 

๓๖. ผู้จ ัดการทีม ผู้ควบคุมและสิกลอน ผ ู้ช ่วยผ ู้ 
จัดการทีมผู้ช ่วยผู้ควบคุมและสิกลอนของนักกีฬา 
ตัวแทนของกรุงเทพมหานครหรือของนักกีฬาตัวแทน 
ของกรุงเทพมหานคุร หรือของนักกีฬาตัวแทนเขต ๑๐  
(กรุงเทพมหานคร) ให้ถือจ่ายตามอัตรา ตังนี้

๓๖.๑ ระหว่างการสิกลอนหรือสิกซ้อมภายใน 
ประเทศเพื่อการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ซ่ึง 
การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือสมาคมกีฬา 
น้ันๆ จัดขึ้นหรือรับรองการจัดนั้นๆ รวม 
ทั้งเพื่อการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ 
หรือการไปแข่งขันกีฬาในต่างประเทศ

วันละ คนละ
๓๖.๒ ระหว่างการสิกลอนหรือสิกซ้อมภายใน 

ประเทศเพื่อการแข่งขันกีฬาระดับอื่นๆ 
นอกจากข้อ ๓๖.๑ วันละคนละ 

๓๖.๓ ระหว่างการสิกลอนหรือสิกข้อมในต่าง 
ประเทศไม'ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬา 
ระดับใดก็ตาม
ประเทศประเภท ก. วันละคนละ 
ประเทศประเภท ข. วันละคนละ 
ประเทศประเภท ค. วันละคนละ 

๓๖.๔ ระหว่างการแข่งขัน
(๑) การแข่งขันตามข้อ ๓๖.๑ วันละ คนละ 
(๒) การแข่งขันตามข้อ ๓๖.๒ วันละ คนละ 
(๓) การแข่งขันในต่างประเทศ 
ประเทศประเภท ก. วันละคนละ 
ประเทศประเภท ข. วันละ คนละ 
ประเทศประเภท ค. วันละคนละ

๒๐๐

๑๐๐

๒๕๐

๒๐๐

๑,๒๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๘๐๐

๓๐๐
๒๐๐

๑,๒๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๘๐๐

๔๓๖



ประเภทรายจ่าย รายการ อัตรา (บาท) หมายเหตุ

ค่าตอบแทน 
ค่ารางวัล 
และค่าเบ ี้ยเล ี้ยง

๓๗. น ักก ีฬาของกร ุงเทพมหานคร หรือนักกีฬา 
ตัวแทนของกรุงเทพมหานครหรือนักกีฬาตัวแทน 
เขต ๑๐ (กรุงเทพมหานคร) ให้ถือจ่ายตามอัตรา 
ตังนี้
๓๗.๑ ระหว่างแกสอนหรือแกซ้อม

ตามข้อ ๓๖.๑ วันละ คน'ละ 
๓๗.๒ ระหว่างแกสอนหรือแกซ้อม

ตามข้อ ๓๖.๒ วันละ คนละ 
๓๗.๓ ระหว่างแกสอนหรือแกซ้อมตามข้อ ๓๖.๓ 

ประเทศประเภท ก. วันละคนละ 
ประเทศประเภท ข. วันละ คนละ 
ประเทศประเภท ค. วันละคนละ 

๓๗.๔ ระหว่าง‘การแข่งข้น
(๑) การแข่งข้นตามข้อ ๓๖.๑วันละ คนละ 
(๒) การแข่งขันตามข้อ ๓๖.๒ วันละ คนละ 
(๓) การแข่งข้นในต่างประเทศ

ประเทศประเภท ก. วันละคนละ 
ประเทศประเภท ข. วันละ คนละ 
ประเทศประเภท ค. วันละคนละ 

หมายเหต (๑) กรณีที่มีการจ่ายเบี้ยเลี้ยงดังกล่าว 
ตามข้อ ๓๖ และข้อ ๓๗ แล้ว โดยหน่วยงานของ 
รัฐ หรือของส่วนราชการใดก็ตาม ถ้าเบี้ยเลี้ยง 
ที่เบิกจ่ายตํ่ากว่าอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๖ และ 
ข้อ ๓๗ให้เบิกเพิ่มให้เต็มตามอัตราที่กำหนดไว้ใน 
ขอ ๓๖ และข้อ ๓๗ ได

(๒) ประเทศประเภท ก. ข. และ ค. 
ตามข้อ ๓๖และข้อ ๓๗ ให้อนุโลมถือตามพระราช 
กฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
๓๘. ดารา นักร้อง และนักแสดง ซ ึ่งเป ็นบุคคล 

ภ า ย น อ ก ท ี่ก ร ุง เท พ ม ห า น ค ร เช ิญ ม า ร ่ว ม แ ส ด ง ใน 
โอกาสแสดงดนตรีหรือการแสดงอย่างอ ื่นใน  
วาระต่างๆ

๒๐๐

๑๙๐

๑,๒๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๘๐๐

๓๐๐
๒๐๐

๑,๒๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๘๐๐

๙๓๗



ประเภทรายจ่าย รายการ อัตรา (บาท) หมายเหตุ

ค่าตอบแทน 
ค่ารางวัล 
และค่าเบ ี้ยเล ี้ยง

ที่กรุงเทพมหานครจัดให้มีขึ้นโดยอนุมัติของผู้ว่า 
ราชการ กรุงเทพมหานคร วันละ คนละ 

๓๙. วงดนตรี วงโยธวาทิต หรือการแสดงอื่นๆ ซ่ึงมี 
ลักษณะและจำนวนผู้แสดงใกล้เคียงกันของบุคคล 
ภายนอกหรือของสถาบัน องค์กร หรือส่วน 
ราชการท่ีมาแสดงในวาระต่างๆท่ีกรุงเทพมหานคร
ง/ 0} 2 /4 = 1 4เ̂  ง็/จดเหมขน ครงละ 

๔๐. ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยหรือนาฏคีลป ๋
๔๐.๑ ประธานประกอบพิธีไหว้ครู วันละ คนละ 
๔๐.๒ ผู้ช่วยประกอบพิธีไหว้ครู

ไม่เกิน ๔ คน วันละ คนละ 
๔๑. ผู้นำประจำศูนย์ส่งเสริมกีฬา ผู้นำกิจกรรมของ 

ศูนย์เยาวชน และอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงาน  
เกี่ยวกับเด็กเยาวชน และประชาชนซึ่งปฏิบัติงาน 
ตามที่สำนักสวัสดิการสังคม ช่ัวโมงละ คนละ 

๔๒. อาสาสมัครทำความสะอาดและเก็บรักษาอุปกรณ์ 
กีฬาประจำศูนย์ส่งเสริมกีฬาชองกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งปฏิบัติการไม,น ้อยกว่า ๓ ชั่วโมง

วันละ คนละ
๔๓. วิทยากรที่เชิญมาบรรยาย อภิปราย ประชุมกลุ่ม 

สัมมนาสาธิต ตัดสินการประกวดกิจกรรมห้อง 
ส ม ุด การฝ ึกส อน ฝ ึกอบ รมย ุวชน  เยาวช น  
ประซาซน นักกีฬา ดนตรีและนาฏดิลป๋
๔๓.๑ วิทยากรที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง 

ของกรุงเทพมหานคร ชั่วโมงละ คนละ 
๔๓.๒ วิทยากรที่มิใช่บุคคลตาม ๔๓.๑

ชั่วโมงละ คนละ

๑,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๒,๐๐๐

๖๐

๙๐

๒๐๐

๔๐๐

ไม,เกิน ๔ 
ชั่วโมงต่อวัน

ไม่เกิน ๓ 
ชั่วโมงต่อครั้ง 
ไม่เกิน ๓ 
ชั่วโมงต่อครั้ง

ธท่ีฅ (ฬ



ประเภทรายจ่าย รายการ อัตรา (บาท) หมายเหตุ

ค่าตอบแทน 
ค่ารางวัล 
และค่าเบ ี้ยเล ี้ยง

๔๔. เงินรางวัลหรือค่าของรางวัลเพื่อมอบให้นักกีฬา 
ผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะ 
เลิศอันดับ ๒ ในการแข่งชันกีฬาซึ่งจัดโดย 
หน่วยงานหรือส่วนราชการชองกรุงเทพมหานคร 
ให้ถ ือจ่ายตามประเภท ดังบี้ 
(๑) ชนะเลิศ คนละไม่เกิน 
(๒) รองชนะเลิศอันดับ ๑ คนละไม่เกิน 
(๓) รองชนะเลิศอันดับ ๒ คนละไม่เกิน 

๔๔. เงินรางวัลการแข่งชันกีฬาหรือประกวด
กิจกรรมอื่นๆ นอกจากการแข่งชันกีฬาตามข้อ 
๔๔ ให้ถือจ่ายไม,เกินตามอัตรา ดังบี้ 
๔๔.๑ ชนะเลิศ รางวัลละ 
๔๔.๒ รองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลละ 
๔๔.๓ รองชนะเลิศอันดับ ๒ รางวัลละ 
๔๔.๔ รางวัลซมเชยไม่เกิน ๓ ร่างวัล รางวัลละ 

๔๖. รางวัลเพื่อมอบให้นักกีฬาตัวแทนเขต ๑๐  
(กรุงเทพมหานคร) ที่เข ้าร่วมการแช่งขันกีฬา 
เยาวชน แห ่งชาต ิและก ีฬ าแห ่งชาต ิโดยเป ็น  
ผ ู้ชนะเล ิศ รองชนะเล ิศอ ันด ับ ๑ และรอง 
ชนะเลิศอันดับ ๒ ให้ถือจ่ายไม่เกินตามประเภท 
ดังนี้
๔๖.๑ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

ประเภทบุคคล
(๑) ชนะเลิศ คนละไม,เกิน 
(๒) รองชนะเลิศอันดับ ๑ คนละไม่เกิน 
(๓) รองชนะเลิศอันดับ ๒ คนละไม่เกิน 
ประเภททีม
(๑) ชนะเลิศ คนละไม'เกิน 
(๒) รองชนะเลิศอันดับ ๑ คนละไม่เกิน 
(๓) รองชนะเลิศอันดับ ๒ คนละไม่เกิน

๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐

๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๔๐๐

๔,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๒1๐๐๐

๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐

๔๓๙



ประ๓ ทรายจ่าย รายการ อัตรา (บาท) หมายเหตุ

ค่าตอบแทน 
ค่ารางวัล ๔๖.๒ กีฬาแห่งชาติ
และค่าเบ ี้ยเล ี้ยง ประเภทบุคคล

(๑) ชนะเลิศ คนละไม่เกิน ๔,๐๐๐
(๒) รองชนะเลิศอันดับ ๑ คนละไม่เกิน ๔,๐๐๐
(๓) รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
ประเภททีม

คนละไม่เกิน ๓,๐๐๐

(๑) ชนะเลิศ คนละไม่เกิน ๔,๐๐๐
(๒) รองชนะเลิศอันดับ ๑ คนละไม่เกิน ๓,๐๐๐
(๓) รองชนะเลิศอันดับ ๒ คนละไม่เกิน ๒,๐๐๐

๔๗. เงินรางวัลเพื่อมอบให้ผู้ควบคุมหรือผู้ฝ ็กสอน
และผู้ช ่วยผู้ควบคุมหรือผู้ช ่วยผู้ฝ ็กสอนกีฬาที่ชนะ
เลิศการแช่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่ง
ชาติ ให้ถือจ่ายไม1เกินตามอัตรา ดังนี้

๔๗.๑ ผู้ควบคุมหรือผู้,ฝึกสอน (เ-เธ*\อ (ะ07\(11-|)
คนละ ๑๐,๐๐๐

๔๗.๒ ผู้ช่วยผู้ควบคุมหรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
จำนวนไม,เกิน ๔ คน คนละ ๔,๐๐๐

๔ ๔ ๐



บัญฃื ๒
ค่ารับรองและค่าเลี้ยงรับรอง

ประเภทรายจ่าย รายการ อัตรา (บาท) หมายเหตุ

ค่ารับรองและ 
ค่าเลี้ยงรับรอง

๑. ค่าเครื่องดื่ม นํ้าแข็ง นํ้ายาอุทัย หรืออย่างอื่น,ท่ีใช้ 
ผสมนํ้าดื่มสำหรับนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ควบคุม 
ผู้ผีเกลอนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการผีเกซ้อม 
หรือการแข่งข้นกีฬาของกรุงเทพมหานคร หรือ 
ของศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานครให้ถือจ่าย 
ตามประเภทกีฬา ดังนี้ 
(๑) ฟุตบอล

- (๒) ฮ็อคกี้ 
(๓) บาสเกตบอล 
(๔) วอลเลย์บอล 
(๔) รักบี้ฟุตบอล 
(๖) มวยสากล มวยไทย

คู,ละไม่เกิน 
คู่ละ'โม'เกิน 
คู่ละไม,เกิน 
คู'ละไม'เกิน 
คู'ละไม่เกิน 
ค'ละไม'เกินบ่

(๗) ตะกร้อ ซอฟท์บอล โปโลน้ํา แฮนด์บอล
คู'ละไม'เกิน

(๘) กรีฑาและว่ายนํ้า วันละไม'เกิน
(๙) กีฬาอื่นๆ วันละไม'เกิน

๒. ค ่าอาหารว ่างและเครื่องด ื่มสำหรับร ับรองผ ู้ม ี 
เกียรติใน งานพิธีต่างๆ อันเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 
เด็ก เยาวขน ประซาซ่น ดนตรี กีฬา และห้องสมุด 
ประซาซน

๓ . ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับเลี้ยง 
รับรองคณะนักกีฬาของกรุงเทพมหานคร หรือ 
นักกีฬาตัวแทนของกรุงเทพมหานครหรือนักกีฬา 
ตัวแทนเขต ๑๐ (กรุงเทพมหานคร) เจ้าหน้าที่และ 
ผู้มีเกียรติในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับและรับโอวาท 
จากผู้ว่าราซการกรุงเทพมหานครก่อนไปร่วมการ 
แข่งข้นกีฬาและในโอกาสกลับจากการแข่งข้นหรือ 
เลี้ยงขอบคุณนักกีฬา 
๓ .๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

๑ ๐ ๐

๑๐๐
๘ ๐

๘ ๐

๑๐๐
๔ ๐

๔ ๐

๔๐๐
๓ ๐ ๐

อนุโลมตามข้อบัญญัติ 
กรุงเทพมหานครว่าด้วย 
การจ่ายเงินค่าเลี้ยงรับรอง

อนุโลมตามข้อบัญญัติ 
กรุงเทพมหานครว่าด้วย 
การจ่ายเงินค่าเลี้ยงรับรอง

(&(&!(5)



ประเภทรายจ่าย รายการ อัตรา (บาท) หมายเหตุ

ค่ารับรองและ '๓.๒ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม อนุโลมตาม'ข้อใโญญัติ
คาเลยงรับรอง กรุงเทพมหานครว่าด้วย

ค'าใข้จ่ายในการฝึกอบรม
๔. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเลี้ยงรับรองคณะ อนุโลมตามข้อบัญญัติ

นักกีฬา จังหวัดหรือต่างประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน กรุงเทพมหานครว่าด้วย
กีฬาหรือร่วมกิจกรรมกับกรุงเทพมหานครหรือ การจ่ายเงินค่ารับรอง
เล ี้ย ง ต อ บ แ ท น เจ ่'า ภ า พ จ ัด ก า ร แ ข ,งข ันซ ึ่ง ซาวต่างประเทศ
กรุงเทพมหานครได้ส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันด้วย

๔. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเลี้ยงรับรองคณะ อนุโลมตามข้อบัญญัติ
กรรมการส ่งเสร ิมก ีฬ าของกร ุงเท พ มห าน คร กรุงเทพมหานครว่าด้วย
ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ส 'ง เส ร ิม ศ ูน ย ์เย า ว ช น ข อ ง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
กรุงเทพ มห านคร แล ะผ ู้ม ีเก ียรต ิ ในโอกาส
เข ้าเย ี่ยม คำนับและรับโอวาทจากผู้ว ่าราชการ
กรุงเทพมหานคร

๖. คำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเล ี้ยงรับรอง อนุโลมตามข้อบัญญัติ
ผ ู้ม ีเก ียรต ิน ิส ิต น ักศ ึกษา เด ็ก เยาวชนและ กรุงเทพมหานครว่าด้วย
ประซาซนที่สถาบันองค์การ หน่วยงาน ส่วน การจ่ายเงินค่า รับรอง
ราซการของรัฐ โรงเรียนหรือกลุ่มซนส่งมาเยี่ยม ซาวต่างประเทศ
ซมกิจการเกี่ยวกับศูนย์เยาวชนศูนย์ส่งเสริมกีฬา
ห้องสมุดประซาซนและการดนตรี.

๗. ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่อุงดื่ม สำหรับเลี้ยง อนุโลมตามข้อบัญญัติ
ร ับรองผู้เช ้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมสัมมนา กรุงเทพมหานครว่าด้วย
และผู้เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ อันเกี่ยวกับการพัฒนา ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และส ่งเสร ิม เด ็ก เยาวชนและประซาซน การ
ส่งเสริมกีฬา การดนตรีและห้องสมุดประซาซน

๘. ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับเด็ก อนุโลมตามข้อบัญญัติ
เยาวชนและประซาซน สมาซิกศูนย์เยาวชนที่เข้า กรุงเทพมหานครว่าด้วย
ร่วมก ิจกรรมโครงการค ่ายพ ักแรม ค ่ายอาส า ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
พัฒนาการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน หรือเยาวชน การ 
ช ุมน ุมซาวค ่าย การส ัมมนาเยาวซนและการ 
แข่งขันกีฬา การอบรมหรือสัมมนา -

๔ ๔ ๖



ประเภทรายจ่าย รายการ อัตรา (บาท) หมายเหตุ

ค่ารับรองและ 
ค่าเลี้ยงรับรอง

กรรมการ ผู้1ฝึกสอนกีฬาและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ก ับ การก ีฬ า ก ิจก รรม ข อ งศ ูน ย ์เยาวช น และ 
กิจกรรมห้องสมุดประซาซน 

๙. ค ่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเล ี้ยงรับรอง 
น ักดนตรี น ักร ้อง ■ นักแสดง และเจ ้าห น ้าท ี่ 
ปฏิบัติงานในโอกาส จ ัดงานแสดงดนตรีซอง 
กรุงเทพมหานคร '

๑๐. ค ่าจ ัดภ ัตตาหารและจต ุป ัจจ ัยไทยทานถวาย 
พระภิกษุสงฆ์ที่นิมนต์มาในงานพิธีการต่างๆ อัน 
เกี่ยวกับกิจกรรมของศูนย์เยาวซน ศูนย์ส่งเสริม 
กีฬา การดนตรี นาฏศิลปัและห้องสมุดประซาซน 

. ของกรุงเทพมหานครครั้งละไม่เกิน

อนุโลมตามข้อ 
กรุงเทพมหาน 
การ'จ่ายเงินค,'’

๕,๐๐๐

บัญญัติ 
ครว่าด้วย 
เลี้ยงรับรอง

6̂ (& 6า



บัญชี ๓
ค่าเช ่าท ี่พ ัก ค่ายานพาหนะ

ประเภทรายจ่าย รายการ อัตรา (บาท) หมายเหตุ

ค ่าเช ่าท ี่ห ัก ๑. ค่าเช่าที่พักสำหรับนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ควบคุม
ค่ายานพาหนะ ผู้ฝึเกสอน ผู้ช่วยผู้ฝิกสอน ผู้ช ่วยผู้ควบคุมและผู้

ช่วยผู้ฝิกสอนของกรุงเทพมหานครและ/หรือชอง 
ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครที่ไปร่วมแข่งขันกีฬา 
ณ ต่างจังหวัดหรือ ต่างประเทศให้ถ ือจ่ายตาม 
อัตรา ดังนี้
๑.๑ การแข่งขันกีฬา ณ ต่างจังหวัด 
๑.๒ การแข่งขันกีฬา ณ ต่างประเทศ 
ในการแข่งขันกีฬาดังกล่าวถ้าเจ้าภาพได้จัดที่พัก 
ให้โดยไม,คิดค่าเข่าที่พัก หรือมีผู้ชำระค่าเข่าที่พัก 
ให้เต ็มอัตราจะเบิกค่าเข ่าที่พ ักไม,ได้ หรือถ้ามีผู้ 
ชำระค่าเช่าที่พักให้บางส่วนให้เบิกค่าเข่าที่พักได้ 
แต่จะต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้น 

๒. ค่าเข่า ค่าบำรุงและ/หรือค่าธรรมเนียมในการจัด 
ที่พัก สำห ร ับ เด ็ก  เยาวชน  ประซาซนและ 
เจ ้าห น ้าท ี่ใน ก าร  จ ัด ก ิจกรรม เด ็ก  เยาวชน  
และประซาซนของกรุงเทพมหานคร เข่น โครงการ 
ค่ายพักแรมโครงการแกอบรม

อนุโลมตามพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการ
อนุโลมตามพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการ

อ น ุ โ ล ม ต า ม ข ' อ บ ั ญ ญ ั ต ิ  
กรุงเทพ'มหานครว่าด้วยค่าใช้ 
จ่ายในการ‘ฝึกอบรม

๓. ค่ายานพาหนะสำหรับนักกีฬาชองกรุงเทพมหานคร 
หรือ ของศ ูน ย ์เยาวชน ของกร ุงเทพ มห าน คร 
ในกรณีเดินทางโดยเครื่องบินให้เบิกจ่ายในอัตรา

ตามที่จ่ายจริง

ข้ันต่ําสุด ส่วนการเดินทางโดยรถยนต์ รถไฟ หรือเรือ 
๔. ค่ายานพาหนะสำหรับเด็ก เยาวชน ประซาซนและ 

เจ้าหน้าที่ใบการจัดกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร 
๔. ค่าพาหนะสำหรับประธานมอบรางวัลกีฬารอบ 

ชิงชนะเลิศทุกชนิดกีฬา วันละคนละ

ตามที่จ่ายจริง

๔ ๐ 0 ไม,เกิน ๒ คน

(ริ ?(ริ ?



บัญชี ๔
ค่าของรางวัล ของขวัญ และของที่ระลึก

ประเภทรายจ่าย รายการ อัตรา (บาท) หมายเหตุ

ค่าของรางวัล 
ของขวัญ 
และของที่ระลึก

๑. ค่าเหรียญรางวัลเชิดขูเกียรติเพื่อมอบให้ผู้ชนะเลิศ 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
ในการแข่งชันกีฬาประจำปีของกรุงเทพมหานคร 
หรือการแข่งชันกีฬาประจำปีของศูนย์เยาวชนชอง 
กรุงเทพมหานครศูนย์ส่งเสริมกีฬา

เหรียญละไม่เกิน
๒. ค่าถ้วยเกียรติยศหรือโล่มอบให้ผู้ชนะเลิศ รองชนะ 

เลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ การ 
แช่งชันกีฬาที่กรุงเทพมหานคร ศูนย์เยาวชนหรือ 
ศูนย์ส่งเสริมกีฬากรุงเทพมหานครจัดการแข่งชัน 
ตามระเบียบการจัดการแข่งชันแต่ละชนิด

ชิ้นละไม่เกิน
๓. ค ่าถ ้วยเก ียรติยศหรือโล่จาร ึกซ ื่อผ ู้ชนะเล ิศการ 

แข่งชันกีฬาประจำปีของกรุงเทพมหานคร มอบ 
ให้เป็นกรรมสิทธิ้แก่ผู้ซนะเลิศติดต่อกัน ๓ ปี หรือ 
ชนะเลิศติดต่อกันแล้วแต่กรณี ตามระเบียบการ 
จัดการแข่งชันแต่ละชนิด ช้ินละไม่เกิน 

๔. ค ่าถ ้วยเก ียรต ิยศ โล่มารยาท หรือเสื้อสามารถ 
มอบให้นักกีฬาที่มีมารยาทดีที่สุดในการแช่งชัน 
กีฬาแต่ละชุดชุดที่กรุงเทพมหานครจัดการแข่งชัน 
ประจำปี ตามระเบียบการจัดการแช่งชันแต่ละ 
ชนิด ช้ินละไม่เกิน 

๕. ค่าถ้วยเกียรติยศหรือโล่คะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 
๑ อันดับที่ ๒ และอันดับที่ ๓ มอบให้นักกีฬาหรือ 
ชุดนักกีฬาทีเ่ล่นกีฬาหลายประเภทและได้คะแนน 
รวมสูงสุดในการแข่งชันกีฬาที่กรุงเทพมหานคร 
จัดการประจำปี ตามระเบียบการจัดการแช่งชัน 
แต่ละชนิด ช้ินละไม่เกิน

๒๐๐

๖,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๒,๔๐๐

๖,๐๐๐

(8ท่ี(ริ̂ (เท่ี



ประเภทรายจ่าย รายการ อัตรา (บาท) หมายเหตุ

ค ่าของรางวัล 
ของขวัญ 
และของทีระลึก

๖. ค่าเสื้อสามารถ เสื้อเบลเซอร์ หรือเสื้อวอร์ม เป็น 
ของรางวัลพิเศษมอบให้นักกีฬาที่มีความสามารถ 
เล ่นก ีฬาแต ่ละชน ิดท ี่กร ุงเทพมหานครจ ัดการ 
แข่งขันได้ดี ยอดเยี่ยมประเภทละหรือรุ่นละไม่เกิน 
๑ คน ส่วนกีฬาประเภทคู, ประเภทละหรือรุ่นละ 
ไม'เกิน ๑ คู, ท ั้งน ี้ ให ้มอบให ้คนละ ๑ ตัว 
ต าม ระ เบ ียบ ก ารจ ัด ก ารแ ช ่งข ัน ข อ งท ี่ระล ึก  
แต่ละชนิด ตัวละไม่เกิน 

๗. ค่าชองรางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อมอบให้ศูนย์เยาวชน 
บุคคล สถาบันโรงเรียน หน่วยงานที่ชนะเลิศและ 
รองชนะเลิศในการประกวดหรือแข่งขันกิจกรรม 
นอกจากการกีฬา ช้ินละไม่เกิน 

๘. ค่าของขวัญ ของที่ระลึกและพวงมาลัยเพื่อมอบ 
ให้นักกีฬาที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และ 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ กรรมการผู้ตัดสิน ผูช้ ่วยผู้ 
ตัดสิน ผ ูก้ำก ับเส ้นผ ู้ฝ ึกสอนและกรรมการให ้ 
คะแนนในวันแข่งขันชิงชนะเลิศกีฬาประจำปีของ 
กรุงเทพมหานครหรือในการแช่งขันชิงชนะเลิศ 
ประจำปีของศูนย์เยาวชนหรือศูนย์ส ่งเสริมกีฬา 
ของกรุงเทพมหานครคนละ ๑ ช้ิน

ช้ินละไม่เกิน
๙. ค่าชองขวัญ ของทีร่ะลึก และพวงมาลัยเพื่อมอบ 

ให้นักกีฬาที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และ 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน 
กรรมการผ ู้ตัดสิน ผ ู้ช ่ว ย ผ ูต้ ัดส ินผ ู้กำก ับเส ้น 
ประธานในพิธีและกรรมการให้คะแนนในวันชิง 
ชนะเลิศกีฬาต่างๆ ที่กรุงเทพมหานครจัดขึ้นคนละ 
๑ ช้ิน ช้ินละไม่เกิน

๒,๕๐๐ 

๖,๐๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๔๙๖



ประเภทรายจ่าย รายการ อัตรา (บาท) หมายเหตุ

ค่าของรางวัล 
ของขวัญ 
และของที่ระลึก

๑๐. ค่าของขวัญและของที่ระลึกสำหรับเด็ก เยาวชน 
และประซาซนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าประกวด 
หรือแข่งขันเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อันเกี่ยวกับ 
การส่งเสริมกีฬาศูนย์เยาวซน ดนตรี และห้อง 
สมุดประซาซนคนละ ๑ ช้ิน

ช้ินละไม่เกิน
๑๑. ค ่าของท ี่ระล ึก เพ ื่อมอบให ้เจ ้าภาพ ท ี่จ ัดการ 

แข่งขันกีฬาซึ่งกรุงเทพมหานครได้ส่งนักกีฬาใป 
ร ่วม แ ข ่งข ัน ห ร ือ เจ ้าข อ งส ถ าน ท ี่ท ี่น ัก ก ีฬ า 
สมาซิกศูนย์เยาวซน หรือศูนย์ส่งเสริมกีฬาของ 
กรุงเทพมหานครไปพักอาศัยระหว่างการแข่งขัน 
หรือจัดกิจกรรมตามโครงการซองศูนย์ส่งเสริม 
กีฬาหรือศูนย์เยาวซนซึ่งไม,คิดค่าตอบแทน

ช้ินละไม่เกิน
๑๒. ค่าของที่ระลึกเพื่อมอบให้หน่วยงาน สถาบัน 

หรือองค์การของรัฐต่างประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน 
กีฬากับกรุงเทพมหานครหรือกรุงเทพมหานคร 
ส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขัน ช้ินละไม่เกิน

๑๓. ค ่าของท ี่ระล ึกส ำห ร ับ แลกเป ล ี่ยน ระห ว ่าง 
น ักกีฬาของกรุงเทพมหานครกับนักกีฬาของ 
จังหวัด สถาบันองค์การหรือส่วนราซการอื่นๆ 
ซึ่งเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับกรุงเทพมหานคร

ช้ินละไม่เกิน
๑๔. ค่าของที่ระลึกแลกเปลี่ยนระหว่างผู้จัดการทีม 

ผู้ฝิกสอนและนักกีฬาของกรุงเทพมหานครกับ 
ผ ู้จ ัดการท ีม ผ ู้ฝ ิกสอนและน ักก ีฬาของต ่าง 
ประเทศ ช้ินละไม่เกิน

๑๔. ค่าของที่ระลึกเพื่อมอบให้นักกีฬาที่เข้าแข่งขัน 
กีฬาในนามของกรุงเทพมหานคร ผู้จัดการทีม 
ผู้ควบคุม ผู้ฝิกสอนผู้ช่วยผู้ฝิกสอนนักกีฬาของ 
กรุงเทพมหานคร ช้ินละไม่เกิน

๑๐๐

๔,๐๐๐ 

๔,๐๐๐

๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๔๐๐
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ประเภทรายจ่าย . รายการ อัตรา (บาท) หมายเหตุ

ค่าของรางวัล 
ของขวัญ 
และของที่ระลึก

๑๖. ค่าของรางวัลเชิดชูเกียรติมอบให้นักกีฬาที่เข้า 
แข่งข้นกีฬาในนามของกรุงเทพมหานครและ 
สามารถเล่นกีฬาได้ด ียอดเยี่ยม หรือตามหลัก
เกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนดคนละ ๑ ช้ิน

ช้ินละไม่เกิน
๑๗. ค่าของรางวัลมอบให้กรรมการผู้ตัดสินกีฬา ซ่ึง 

ได ้ร ับ ค ัด เล ือ ก เป ็น ก ร รม ก ารผ ู้ต ัด ส ิน ก ีฬ า 
ยอดเยี่ยมคนละ ๑ ช้ิน ช้ินละไม่เกิน 

๑๘. ค่าของรางวัลมอบให้ผู้ควบคุม หรือผู้ฝิกสอนทีม

๒,๕๐๐ 

๒,๕๐๐

กีฬาของกรุงเทพมหานคร หรือทีมกีฬาอื่นที่ส่ง 
น ัก ก ีฬ า เข ้าแ ข ่งข ้น ใน ก าร จ ัด แ ข ้งข ัน ข อ ง
กรุงเทพมหานครคนละ ๑ ช้ิน

ช้ินละไม่เกิน
๑๙. ค่าโล่หรือของที่ระลึกเพื่อมอบให้ผู้ที่ให้การ

๕๐๐

สนับสนุนการกีฬา การดนตรี ห้องสมุดประซาซน
และกิจกรรมของศูนย์เยาวขน

ช้ินละไม่เกิน ๒,๐๐๐

( & ,



ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วย การรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การเก็บรักษาเงิน เงินบำรุงห้องสมุดประซาซน 
และการคืนเงินค่าประกันหนังสือ 

พ.ศ. ๒๕๓๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราซการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๔๒๘ ข้อ ๒๑ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๙ และข้อ ๔ แห่งข้อ 
บัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง เงินบำรุงห้องสมุดประซาซน พ.ศ. ๒๔๓๐ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงกำหนด 
ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน เงินบำรุงห้องสมุด 
ประซาซน และการคืนเงินค่าประกันหนังสือ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ‘'ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเบิกจ่าย 
เงิน การเก็บรักษาเงิน เงินบำรุงห้องสมุดประซาซน และการคืนเงินค่าประกันหนังสือ พ.ศ. ๒๔๓๒”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราฃกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินบำรุงห้องสมุดประซาซน พ.ศ. ๒๔๒๓ 
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง 

กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ห้องสมุดประซาซน” หมายความว่า ห้องสมุดประซาซนกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักสวัสดิการสังคม 

เป็นผู้ดำเนินการ
“บรรณารักษ์” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ผู้!ด้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่หัวหน้าห้องสมุดประซาซน 
“ เงินบำรุงห้องสมุดประซาซน” หมายความว่า เงินค่าสมาซิกห้องสมุด เงินค่าปรับที่ได้จากการส่ง 

หนังสือเกินกำหนด เงินที่ได้จากการริบเงินค่าประกันหนังสือ เงินดอกผลจากเงินค่าประกันหนังสือ เงินที่ได้จาก 
การจำหน่ายสิ่งของในการจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการของห้องสมุดประซาซน เงินที่ได้จากการจำหน่ายวัสดุสิ่ง 
พิมพ์เก่า เงินอื่นใดที่เกิดจากการดำเนินงานของห้องสมุดประซาซน เงินที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศให้และเงินบำรุงห้อง 
สมุดประซาซนที่มีอยู่เดิม รวมทั้งดอกผลที่เกิดจากเงินเหล่านี้ทั้งหมด

๔๔๙



“ เงินค่าประกันหนงสือ” หมายความว่า เงินที่เรียกเก็บจากสมาซิกเพี่อเป็นประกันในความรับผิดต่อ 
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการยืมหนังสือ

ข้อ ๕ เงินบำรุงห้องสมุดประซาซน ไม'ต้องนัาส่งเป็นเงินรายรับซองกรุงเทพมหานคร แต่ให้นำไป 
ใซ้จ่ายได้ในกิจการที่เกี่ยวกับห้องสมุดประซาซน รวมทั้งการจัดหาและซ่อมแซมวัสดุ สิ่งพิมพ์ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
ต่างๆ ซองห้องสมุดประซาซน ในกรณีที่เงินงบประมาณไม,มี หรือมีแต่ไม,พอเพียง

ข้อ ๖ การรับเงินบำรุงห้องสมุดประซาซน จะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้แก'ผู้ชำระเงินทุกครั้งที่มี 
การรับเงิน และมีต้นขั้วหรือคู'ฉบับใบเสร็จรับเงินนั้นเก็บรักษาไว้ด้วย

ข้อ ๗ อำนาจในการสั่งก่อหนี้ และการอนุมัติจ่ายเงินบำรุงห้องสมุดประซาซนตามข้อ ๔ ให้เป็น 
ของผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้

(๑) ผู้อำนวยการกองนันทนาการ ครั้งละไม'เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม ครั้งละไม'เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) ปลัดกรุงเทพมหานคร เกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๘ รายจ่ายต่อไปนี้ ห้ามจ่ายจากเงินบำรุงห้องสมุดประซาซน
(๑) เงินยืม เว้นแต่การยืมเพี่อใซ้ทดรองจ่ายในกิจการที่เกี่ยวกับห้องสมุดประขาชน
(๒) เงินบำเหน็จบำนาญ
(๓) ซื้อยานพาหนะ
(๔) ค่าครุภัณฑ์ซึ่งมีราคาเกินกว่าหน่วยละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๔) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ข้อ ๙ ให้บรรณารักษ์ หรือผู้ที่บรรณารักษ์มอบหมาย มีอำนาจสั่งจ่ายคืนเงินค่าประกันหนังสือแก' 

สมาซิกที่ลาออก โดยมิต้องตั้งฎีกาเบิกจ่าย แต่ให้ผู้รับเงินลงลายมือซื่อไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๑๐ การพัสดุ การเบิกจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน ให้นำข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ 

คำสั่งว่าด้วยการนั้น มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ระเบียบนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
ข้อ ๑๑ การเก็บรักษาเงิน ให้บรรณารักษ์เก็บรักษาเงินไว่ได้ดังนี้ 
(๑) เงินบำรุงห้องสมุดประชาชน ไม่เกิน ๑,๔๐๐ บาท 
(๒) เงินค่าประกันหนังสือ ไม'เกิน ๑,๔๐๐ บาท
จำนวนเงินที่เกินกว่านี้ให้นำฝากธนาคารที่มีมติซองคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้โดยไต้รับความเห็นซอบ 

จากผู้ว่าราซการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ให้บรรณารักษ์ หรือผู้ที่บรรณารักษ์มอบหมาย เป็นผู้ลงลายมือซื่อในใบ 
นำฝาก เพื่อนำฝากธนาคารในบัญชีเงินบำรุงห้องสมุดประซาซน หรือบัญชีเงินค่าประกันหนังสือ แล้วให้ส่งใบนำ 
ส่งเง ินพร้อมด้วยคู่ฉบับใบนำฝากเงิน ให้หัวหน้างานห ้องสมุดประซาซน ในวันเปีดทำการรุ่งข ึ้น เป ็นอย่างข ้า

ข้อ ๑๒ การถอนเงินให้ผู้อำนวยการกองนันทนาการลงลายมือซื่อถอนร่วมกับหัวหนัางานห้องสมุด
ประซาซน

ข้อ ๑๓ ให้งานห้องสมุดประซาซน บรรณารักษ์ ทำบัญชีรับจ่ายรวมทั้งสรรพบัญชี หรือทะเบียน 
อื่นใดเท่าที่จำเป็น และบรรดาเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินบำรุงห้องสมุดประซาซนที่อยู่ในความรับผิดซอบและ

(ริ? (8น้ี 0



เก็บรวบรวมรักษาไวให้ครบถ้วน พร้อมที่จะให้ทำการตรวจสอบได้ ^
เมื่อสิ้นเดือน ให้งานห้องสมุดประซาซน บรรณารักษ์ รายงานการรับจ่ายเงิน ตลอดจนเงินคงเหลือ 

ที่อยู่ในความรับผิดซอบ และเงินฝากต่างๆ ให้ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคมทราบ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีและยอด 

เงินคงเหลือและเงินฝากต่างๆ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ
ข้อ ๑ ๔ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ หรือกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้นำเสนอผู้ว่า 

ราซการกรุงเทพมหานคร พิจารณาสั่งการ
ข้อ ๑ ๕ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกคำสั่ง หรือข้อบงคับ 

เพื่อปฏิบัติการให้เปีนไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๔๓๒ 
(ลงซ่ือ) พลตรี จำลอง ศรีเมือง 

(จำลอง ศรีเมือง)
ผู้ว่าราซการกรุงเทพมหานคร
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ระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินบำรุงศูนย์เยาวชนและศูนย์ส่งเสริมกีฬา

พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยที่เป ็นการสมควรให้ม ีระเบ ียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการใช้จ่ายเงินบำรุงศูนย์เยาวชนและ 
ศูนย์ส่งเสริมกีฬา

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง เงินบำรุงศูนย์เยาวชนและ 
ศูนย์ส่งเสริมกีฬา พ.ศ. ๒๕:๒๙ และข้อ ๒๑ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
ซี่งแกีไฃเพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร จึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ด้งต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการใช้จ่ายเงินบำรุงศูนย์เยาวชนและ 
ศูนย์ส่งเสริมกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให่ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให่ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ เง ินบำรุง” หมายความว่า เง ินบำรุงศูนย์เยาวชนและเงินบำรุงศูนย์ส ่งเสริมกีฬาตามข้อบัญญัติ 

กรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินบำรุงศูนย์เยาวชนและศูนย์ส่งเสริมกีฬา พ.ศ. ๒๕๒๙
ข้อ ๕ การรับเงินบำรุงทุกครั้ง ศ ูนย์เยาวชนและศูนย์ส ่งเสริมกีฬาจะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้ 

แก'ผู้ชำระเงิน ผู้บริจาคหรือผู้อุทิศให้ โดยให้ใช้แบบใบเสร็จรับเงินของกรุงเทพมหานคร เว้นแต่การรับเงินกรณี 
ที่ไม'อาจออกใบเสร็จรับเงินได้ก็ให่ใช้หลักฐานการรับเงินแทนใบเสร็จรับเงิน การรับเงินทุกรายการจะต้องมีการ 
บันทึกรายการรับเงินนั้นไว้ในบัญชีเงินสดหรือทะเบียนอื่นใดแล้วแต่กรณีในวันที่รับเงินนั้นโดยมีหลักฐานประกอบ 
ให้ครบ

ข้อ ๖  เงินบำรุงใฟ้ใข้เพื่อการดำเนินงานและกิจกรรมของศูนย์เยาวชนและศูนย์ส่งเสริมกีฬาในอัน 
ที่จะก่อประโยชน์แก,ศูนย์เยาวชนหรือศูนย์ส่งเสริมกีฬา และสมาชิกศูนย์เยาวชนหรือสมาชิก ศูนย์ส่งเสริมกีฬา 
แล้วแต่กรณี
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เงินที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศให้แก'ศูนย์เยาวชนหรือศูนย์ส่งเสริมกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์แน่นอน ให้ 
ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคหรือผู้อุทิศ ถ้ามีเงินเหลือจ่ายให้นำไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามวรรค 
หน่ึง

ข้อ ๗ รายจ่ายต่อไปนี้ ห้ามจ่ายจากเงินบำรุง
(๑) รายจ่ายเป็นเงินยืม เว้นแต่การยืมเพื่อกิจกรรมของศูนย์เยาวชนหรือศูนย์ส่งเสริมกีฬา 
(๒) รายจ่ายในลักษณะบำเหน็จบำนาญ
ข้อ ๘ อำนาจในการสั่งก่อหนี้หรือผูกพันและการอนุมัติจ่ายเงินตามช้อ ๖ ให้เป็นของผู้ดำรงตำแหน่ง

ดังต่อไปนี้
(๑) หัวหน้าศูนย์เยาวชนหรือหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมกีฬา คร้ังละไม,เกิน ๒,๐๐๐ บาท 
(๒) หัวหน้าศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ป่น) และหัวหน้าศูนย์เยาวชนราษฎร์บูรณะ คร้ัง 

ละไม,เกิน ๔,๐๐๐ บาท
(๓) ผู้อำนวยการกองนันทนาการ คร้ังละไม,เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๔) ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว คร้ังละไม,เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
(๔) ปลัดกรุงเทพมหานคร คร้ังละไม,เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(๖) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ข้อ ๙ การเก็บรักษา การนำฝากและการถอนเงินบำรุง ให้ดำเนินการดังนี้ 
(๑) ให้เก็บรักษาเงินในรูปคณะกรรมการศูนย์เยาวชนหรือศูนย์ส่งเสริมกีฬา ภายในวงเงินไม,เกิน 

๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นเงินทดรองจ่าย สำหรับวงเงินเกินอำนาจเก็บรักษาให้คณะกรรมการนำฝากธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ธนาคารของรัฐในนามของศูนย์เยาวชนหรือศูนย์ส่งเสริมกีฬานั้นๆ

(๒) ให ้ผ ู้อำนวยการสำน ักวัฒนธรรม กีฬา และการท ่องเท ี่ยว แต่งตั้งคณะกรรมการประจำ 
ศูนย์เยาวชนหรือศูนย์ส่งเสริมกีฬา แห่งละ ๓ คน เป็นผู้รับผิดชอบการเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน โดยให้มี 
หัวหน้าศูนย์เยาวชนหรือหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมกีฬาแล้วแต่กรณีเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ในการถอนเงินจาก 
ธนาคารจะต้องมีกรรมการลงซื่อร่วมลันอย่างน้อยสองคน และให้เก็บรักษาเงิน เอกสารการนำฝากและการถอน 
เงินจากธนาคารไว่ในที่ปลอดภัยพร้อมที่จะตรวจสอบได้

ข้อ ๑๐ การบัญชี การปฏ ิบ ัต ิเก ี่ยวก ับบ ัญ ช ี ว ิธ ีจ ่ายและห ล ักฐาน การจ ่ายให ้เป ็น ไป ตามท ี่ 
กรุงเทพมหานครกำหนดเท่าที่ไม,ขัดต่อระเบียบนี้ และให้รวบรวมหลักฐานการจ่ายนั้นไวิให้สำนักงานการตรวจ 
เงินแผ่นดินตรวจสอบได้ทุกขณะ

ข้อ ๑๑ การจัดหาพัสดุ ให้ดำเนินการตามระเบียบซึ่งกรุงเทพมหานครถือปฏิบัติ 
ข้อ ๑๒ ให้ศูนย์เยาวชนและศูนย์ส ่งเสริมกีฬา จัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุงศูนย์เยาวชน 

หรือศูนย์ส่งเสริมกีฬาแล้วแต่กรณีให้ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวทราบเป็นประจำทุก 
เดือน และเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้รายงานสรุปการรับ-จ่ายเงินประจำปีและเงินคงเหลือให้ปลัดกรุงเทพมหานคร 
ทราบด้วย

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น หรือกรณีที่ระเบียบนี้มิได้กำหนดไวิให้ 
นำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติ

๔๕๓



ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๔

ข้อ ๑๔ ให ้ปล ัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบ ียบนี้

(หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ บริพัตร) 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
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ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้ว่ยการแต่งต้ังและกำหนดค่าตอบแทนนักวิชาการ 
ประจำคณะกรรมการสามัญและเลขานุการประธาน 
คณะกรรมการสามัญ ประจำสภากรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๔๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับข้อ ๔ ข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๑ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง นักวิชาการประจำ 
คณะกรรมการสามัญและเลขานุการประธานคณะกรรมการสามัญ ประจำสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังตอไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนนัก 
วิชาการ ประจำคณะกรรมการสามัญและเลขานุการประธานคณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๔๑”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ไห่ไข้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเปึนต้นไป
ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการสามัญ ประจำสภากรุงเทพมหานครแต่ละคณะเป็นผู้พ ิจารณาบุคคลผู้ม ี 

คุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง นักวิชาการประจำคณะกรรมการสามัญและ 
เลขานุการประธานคณะกรรมการสามัญ ประจำสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๐ .เป็นนักวิชาการประจำคณะ 
กรรมการนั้นๆ แล้วแจ้งให้ประธานคณะกรรมการสามัญเสนอซื่อบุคคลดังกล่าว ต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร 
เพื่อแต่งตั้ง ตามแบบท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๔ ให้ประธานคณะกรรมการสามัญ ประจำสภากรุงเทพมหานครแต่ละคณะเป็นผู้พ ิจารณา 
เสนอซื่อผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไวิในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง นักวิชาการประจำคณะกรรมการสามัญ 
และเลขานุการประธานคณะกรรมการสามัญ ประจำสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นเลขานุการของตน 
ต่อประธานสภากรุงเทพมหานครเพื่อแต่งตั้ง ตามแบบท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๕ ผู้ท ี่ถ ูกเสนอซื่อเป็นนักวิชาการประจำคณะกรรมการสามัญ และเลขานุการประธานคณะ 
กรรมการสามัญ ประจำสภากรุงเทพมหานคร ต้องยื่นใบรายงานตัวที่สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
ตามแบบท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้
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(๑) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประซาซน 
(๒) หลักฐานการเปลี่ยนซื่อตัว ซื่อสกุล (ถ้ามี)
(๓) หลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษา
(๔) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือใส่แว่นตาสีดำ ขนาด ๓ X ๔ เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม1เกิน 

๖ เดือน จำนวน ๒ รูป
(๔) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแพทย์รับรองไว่ไม,เกิน ๖ เดือน
(๖) หนังสือยินยอมซองส่วนราซการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราซการส่วน 

ท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ต้นสังกัด กรณีผู้ถูกเสนอซื่อเบีนข้าราซการ พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ
ข้อ ๖  ให้สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอซื่อเป็นนัก 

วิซาการประจำคณะกรรมการสามัญ ประจำสภากรุงเทพมหานคร หรือเลขานุการประธานคณะกรรมการสามัญ 
ประจำสภากรุงเทพมหานคร เมื่อถูกต้องสมบูรณ์ตามคุณสมบัติที่กำหนดไวิในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง 
นักวิซาการประจำคณะกรรมการสามัญและเลขานุการประธานคณะกรรมการสามัญ ประจำสภากรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๔๔๐ ให้เสนอประธานสภากรุงเทพมหานครลงนามในคำสั่งแต่งตั้งผู้น ั้นเป็นนักวิซา,การประจำคณะ 
กรรมการสามัญ หรือเลขานุการประธานคณะกรรมการสามัญ ประจำสภากรุงเทพมหานคร ตามแบบท้ายระเบียบ 
นี้ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๗ นักว ิซาการประจำคณ ะกรรมการสาม ัญ  ให ้ไต ้ร ับค ่าตอบแทนจากงบประมาณ ของ 
กรุงเทพมหานคร ในอัตราเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท

ในกรณีท ี่น ักวิซาการประจำคณะกรรมการสามัญ เป ็นข ้าราซการ พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ 
รัฐวิสาหกิจ ใหไต้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ในอัตราเดือนละ ๗,๔๐๐ บาท

ข้อ ๘ เลขาน ุการประธานคณ ะกรรมการสาม ัญ  ให ้!ด ้ร ับ ค ่าตอบ แท น จากงบ ป ระมาณ ของ 
กรุงเทพมหานคร ในอัตราเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท

ในกรณีที่เลขานุการประธานคณะกรรมการสามัญ เป ็นข้าราซการ พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ 
รัฐวิสาหกิจ ใหไต้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ในอัตราเดือนละ ๔,๔๐๐ บาท

ข้อ ๙ ให้เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ออกบัตรแสดงตัวให้แก่นักวิซาการประจำคณะกรรมการ 
สามัญ และเลขานุการประธานคณะกรรมการสามัญ ประจำสภากรุงเทพมหานคร เมื่อมีการร้องขอ ตามแบบท้าย 
ระเบียบนี้

ข้อ ๑ ๐ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๑

(พิจิตต รัตตกุล)
ผู้ว่าราซการกรุงเทพมหานคร
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ระเบืยบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 

พ.ศ. ๒๕๓๘

โดยที่เป็นการสมควรออกระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนา
ชุมซน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราฃการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๔๒๘ ประกอบกับ ข้อ ๖ และข้อ ๘ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน 
การพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๔๓๖ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการ 
พัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๔๓๘”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้'บังคับ ตั้งแต่วันกัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัด 

หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ อัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายใน 

การจัดงานพิธีการที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้จัด ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้สถานที่ ค่าพาหนะและค่าขนส่ง ค่าตอบแทนอาสา 
สมัคร ค่าจ้างแรงงาน ค่าของรางวัล ชองขวัญ และชองที่ระลึก ค่าอาหารแก่เด็กในศูนย์พัมนาเด็กก่อนวัยเรียน 
ค่าเวชกัณฑ์ ค่าบัตรผ่านประตู และค่าสมัครเช้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน และเงื่อนไชการเบิกจ่าย 
ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว่ในบัญชีท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๕ ในกรณีมีเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่นหรือที่ไม,ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการเป็นกรณีๆ ไป
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ข ้อ ๖ ให ้ปล ัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบ ียบน ี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘

(ลงซื่อ) ศาสตราจารย์ร ้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา
(กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
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บ ัญ ช ีอ ัตราค ่าใช ้จ ่ายเก ี่ยวก ับการสน ับสน ุนการพ ัฒ นาช ุมชนและเง ื่อนไขการเบ ิกจ ่าย

ลำดับที่ ประเภทค่าใช้จ่าย อัตราการเบิกจ่าย เงื่อนไขการเบิกจ่าย
๑ ค่าวัสดุอุปกรณ์

๑ .®  ค่าวัสดุอุปกรณ์!นศูนย์พัฒนา เด็กก่อนวัยเรียน
๑ .® .®  ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน - เฉล่ียคนละไม่เกิน - เบิกจ่ายไต้ปีละครั้ง

อุปกรณ์เสริมทักษะ ๑๐๐ บาท
๑ .® .๒ ค่าอุปกรณ์เครื่องครัว เช่น เตาแก๊ส พร้อม - เบิกจ่ายไต้ตามที่ -  เบ ิกจ่ายไต้ครั้งเด ียว

ถังแก๊ส ถาดหลุม หม้อปรุงอาหาร จำเป็นแต่ไม่เกิน ยกเว้นกรณีขำรุดหรือ
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ช้อน ทัพพี มีด เป็นต้น ศูนยละ ๑๐,๐๐๐ เสื่อมสภาพ

บาท เนื่องจากการใช้งานให้
เบิกจ่ายทดแทนไต้

๑ .® .๓ ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องนอน เช่น เสื่อนํ้ามัน - เบิกจ่ายไต้ตามที่ - เบิกจ่ายไต้เฉพาะกรณี
หมอน ที่นอน ผ้าห่ม เป็นต้น จ่ายจริง ที่จำเป็นและประหยัด

๑ .๒ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด - เบิกจ่ายไต้ตามที่ - เบิกจ่ายไต้เฉพาะกรณี
จ่ายจริง ท่ีจำเป็นและประหยัด

๑ .๓ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท ีเ่กี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่

กรุงเทพมหานครเป็นผู้จัด
๑.๓ .๑ ค่าป้ายซื่อผ ูเ้ช้าร่วมแข่งขันหรือเช้าร่วม - คนละไม่เกิน

ประกวด ๓ บาท
๑ .๓ .๒ ค่าปกเกียรติบ ัตรหรือค่าอัดกรอบเกียรติ - เบิกจ่ายไต้แผ่นละ

บัตร ไม่เกิน ๑๕๐ บาท
๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธ ีการที่กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้จัด
๒.® ค่าเครื่องดื่มสำหรับรองรับแขกท ี่ส่วนราชการ - คนละไม่เกิน - เบิกจ่ายไต้งานพิธลีะ

เชิญร่วมพิธี ๕ บาท ไม่เกิน ๓๐๐ บาท
๒.๒ ค่าดอกไม้ในพ ิธ ีเปีด - ปิด - เบิกจ่ายไต้ตามที่ -  เบิกจ่ายได้งานพ ิธ ีละ

จ่ายจริง ไม่เกิน ๔๐๐ บาท

๔๙๙



บ ัญ ช ีอ ัตราค ่าใช ้จ ่าย เก ี่ยวก ับการสน ับสน ุนการพ ัฒ นาช ุมซนและเง ื่อนไซการเบ ิกจ ่าย

ลำดับที่ ประเภทค่าใช้จ่าย อัตราการเบิกจ่าย เงื่อนไขการเบิกจ่าย
๓ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้สถานท่ี ค่าพาหนะและค่าขนส่ง 

๓.๑ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้สถานที่ ค่ายานพาหนะและ 
ค่าขนส่ง ในกรณีกรุงเทพมหานครเป็น 
ผู้ดำเนินการรื้อย้าย
๓.๑.๑ ค่าเช่าที่พัก - ไม่เกินครอบครัว - ให ้เบ ิกไต ้ตามท ี่จ ่าย

ละ ๕,๐๐๐ บาท จริงและให้เบิกในเฉพาะ 
กรณีที่กรุงเทพมหานคร 
ไม่สามารถจัดหาที่พ ัก 
ชั่วคราวโดยไม่ต้องเสีย 
ค่าใช้จ่ายให้ผู้รื้อย้ายอยู่ 
อาศัยไต้ชั่วคราวไต้

๓.๑.๒ ค่าใช้สถานที่ของส่วนราซการหรือ - ไม่เกินครอบครัว - ให ้เบ ิกได้ตามที่จ ่าย
หน่วยงานของรัฐ ละ ๑,๐๐๐ บาท จริงและให้เบิกในเฉพาะ 

กรณีที่กรุงเทพมหานคร 
ไม่สามารถจัดหาที่พ ัก 
ชั่วคราวโดยไม่ต้องเสีย 
ค่าใช้จ่ายในการรื้อย้าย 
ที่อยู่อาศัยชั่วคราวไต้

๓.๑.๓ ค่าขนส่ง - เบิกจ่ายไต้ตามที่ -ให้เบิกจ่ายไต้เฉพาะใน
จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 
ครอบครัวละ 
๕,๐๐๐ บาท

กรณีที่กรุงเทพมหานคร 
ไม ่สามารถจะจ ัดยาน 
พาหนะขนส่งให้ไต้

๓.๒ ค่ายานพาหนะสำหรับการพัฒนาชุมชน เช่น - เบ ิกจ ่ายไต ้ตาม - เบิกจ่ายไต้เฉพาะ
การจัดทัศนศึกษาของเด็กและเยาวชน เป็นต้น ที่จ่ายจริง ในกรณีที่หน่วยงาน 

ที่จัดไม่สามารถ 
จัดหายานพาหนะ 
สำหรับการจัด 
กิจกรรมดังกล่าว 
ไดํโดยให้เบิกจ่าย 
อย่างประหยัด

๔ ๖ ๐



บ ัญ ช ีอ ัตราค ่าใช ้จ ่าย เก ี่ยวก ับการสน ับสน ุนการพ ัฒ นาช ุมซนและเง ื่อนไขการเบ ิกจ ่าย

ลำดับที่ ประเภทค่าใช้จ่าย อัตราการเบิกจ่าย เงื่อนไขการเบิกจ่าย
(ริ̂ ค่าตอบแทนอาสาสมัคร - คนละ ๓,๐๐๐ - เบิกจ่ายได้เฉพาะ

บาท ต่อเดือน ผู้ปฏิบัติงานตามวัน
และเวลาราชการ
หรือตามหลักเกณฑ์
ที่ปลัดกรุงเทพมหานคร
กำหนด

๔ ค่าจ้างแรงงาน - เบิกจ่ายได้ใน - เบิกจ่ายได้เฉพาะ
อัตราแรงงานข้ันต่ํา การจ้างบุคคล
ตามที่กระทรวง ภายในการรื้อถอน
แรงงานและ ขนย้ายสิ่งก่อสร้าง
สวัสดิการสังคม ในบริเวณรื้อย้าย
กำหนด ชุมชนท่ีกรุงเทพมหานคร

เป็นผู้ดำเนินการรื้อย้าย
๖ ค่าของขวัญ ของรางวัล และของที่ระลึกในกิจกรรม

ที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้จัด
๖.๑ ค่าเงินรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑

รองชนะเลิศอันดับ ๒ และรางวัลขมเชย ในการ
ประกวดชุมชนดีเด่น รางวัลละไม่เกิน ดังต่อไปน้ี
- รางวัลชนะเลิศ ๔,๐๐๐ บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๔,๐๐๐ บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๓,๐๐๐ บาท
- รางวัลชมเขย ไม่เกิน ๓ รางวัล รางวัละ ๑,๐๐๐ บาท

๖.๒ ค่าถ้วยเกียรติยศหรือโล่มอบให้ผู้ชนะเลิศ เบิกจ่ายได้ไม่เกิน
รองชนะเลิศ และรางวัลซมเชย ในการประกวด ช้ินละ ๑,๐๐๐ บาท
ชุมชนดีเด่นและการแช่งขันกีฬาของชุมชน

๖.๓ ค่าเหรียญรางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อมอบให้ผู้ชนะเลิศ ช้ินละไม่เกิน
รองชนะเลิศ และชนะที่ ๓ ในการแช่งขันกีฬาชอง ๔๐ บาท
ชุมชนหรือชองเด็กและเยาวชนในชุมชน

๖.๔ ค่าชองรางวัลกรรมการตัดสินที่เป็นบุคคล - คนละไม่เกิน
ภายนอก ๑๔๐ บาท

๙๖๑



บ ัญ ช ีอ ัตราค ่าใช ้จ ่ายเก ี่ยวก ับการสน ับสน ุนการพ ัฒ นาช ุมชนและเง ื่อนไขการเบ ิกจ ่าย

ลำดับที่ ประเภทค่าใช้จ่าย อัตราการเบิกจ่าย เงื่อนไขการเบิกจ่าย
๗ ค่าอาหารลำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน - คนละไม่เกิน 

๕ บาท/วัน
๘ ค่าเวชภัณฑ์ - ชุมชนละไม่เกิน 

๒,๐๐๐ บาท
5 ปี/ครั้ง

๙ ค่าบัตรผ่านประตูและค่าสมัครกิจกรรมที่เกี่ยวกับ 
การพัฒนาชุมชน

- เบิกจ่ายได้ตามที่ 
จ่ายจริง

ระเบียบนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๒ ตอนพิเศษ ๒๕ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๓๘ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๘ เป็นด้นไป

๔๖๒



ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 

(ฉบับท่ี ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๐

โดยอาศัยการสมควรแกั[ขเพิ่มเติมระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน 
การพัฒนาชุมซน พ.ศ. ๒๕๓๘ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบด้วยข้อ ๖ และข้อ ๘ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน 
การพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๓๖ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงวางระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ช้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการ 
พัฒนาชุมชน ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๐”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน 

การพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๓๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข ้อ๔อัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายในการ 

จัดงานพิธีการที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้จัด ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้สถานที่ ค่าพาหนะ .และค่าขนส่ง ค่าตอบแทนอาสา 
สมัคร ค่าจ้างแรงงาน ค่าของรางวัล ชองขวัญและชองที่ระลึก ค่าอาหารแก1เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ค่า 
เวชภัณฑ์ ค่าบัตรผ่านประตู ค่าสมัครเช้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและค่าสนับสนุนการดำเนินงาน 
ของคณะกรรมการชุมชนและเงื่อนไขการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามที่กำหนดไว่ในบัญชีท้ายระเบียบนี้”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในบัญชีอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและเงื่อนไข 
การเบิกจ่าย ลำดับที่ ๓ ประเภทค่าใช้จ่ายรายการที่ ๓.๑.๓ในช่องอัตราการเบิกจ่ายท้ายระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๓๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม'เกินครอบครัวละ ๑๐,๐๐๐.- บาท”

๔ ๖  ฅ



ข้อ ๕ ให้เพิ่มบัญชีอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและเงื่อนไขการเบิกจ่าย 
ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่กำหนดไว้ 
ในบัญชีท้ายระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

(ลงซ่ือ) พิจิตต รัตตกุล 
(นายพิจิตต รัตตกุล)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๔๖๙



บ ัญ ช ีอ ัตราค ่าใช ้จ ่าย เก ี่ยวก ับการสน ับสน ุนก ฺารพ ัฒ นาช ุมชนและเง ื่อนไขการเบ ิกจ ่าย

ลำดับที่ ประ๓ ทค่าใช้จ่าย อัตราการเบิกจ่าย เงื่อนไขการเบิกจ่าย

๑๐ ค่าสนับสนุนการดำเนินงาน 
ของคณะกรรมการชุมชน

เบิกจ่ายไดํไม่เกินชุมชนละ 
๒,๐๐๐ บาทต่อเดือน

ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงโดยส่งบัญชี 
ค่าใช้จ่ายและให้ประธานกรรมการชุมชน 
และเหรัญญิกและกรรมการชุมชนผู้!ด้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุมชน 
๑ คน เป็นผู้ลงลายมือซื่อรับเงินร่วมกัน

๔๖๙



ระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน

(ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๑

โดยที่เป็นการสมควรแก้!ขเพิ่มเติมระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน 
การพัฒนาชุมซน พ.ศ. ๒๔๓๘ และแก้!ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๐ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๔๒๘ ประกอบกับข้อ ๖ และข้อ ๘ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน 
การพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๔๓๖ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงวางระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการ 
พัฒนาชุมชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๔๑”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบัญชีอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและเงื่อนไข 

การเบิกจ่าย ลำดับที่ ๔ และลำดับที่ ๑๐ ท้ายระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการ 
พัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๔๓๘ แก้!ชเพิ่มเติม (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๐ และให้ใช้ความตามบัญชีอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยว 
กับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและเงื่อนไขการเบิกจ่ายแนบท้ายระเบียบนี้แทน

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๑

(ลงซื่อ) พิจิตต รัตตถุล 
(นายพิจิตต รัตตถุล)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๔ ตอนพิเศษ ๖๘ ง. วันที ่ ๑๐ สิงหาคม ๒๔๔๑

๔ ๖ ๖



บ ัญ ช ีอ ัตราค ่าใช ้จ ่ายเก ี่ยวก ับการสน ับสน ุนการพ ัฒ นาช ุมซบและเง ื่อนไขการเบ ิกจ ่าย

ลำดับที่ ประ๓ ทค่าใช้จ่าย อัตราการเบิกจ่าย เงื่อนไขการเบิกจ่าย

( ค่าตอบแทนอาสาสมัคร - คนละ ๔,๑๐๐ บาท 
ต่อเดือน

- เบ ิกจ ่ายได ้เฉพ าะผ ู้ปฏ ิบ ัต ิงาน  
ตามวันและเวลาราชการ หรือตาม 
หลักเกณฑ์ที่ปลัดกรุงเทพมหานคร 
กำหนด

๑๐. ค่าสนับสนุนการดำเนินงาน - เบิกจ่ายไดืไม่เกิน - ให้เบ ิกจ่ายแบบเหมาจ่ายโดยให้
ของคณะกรรมการชุมขน ชุมซนละ ๒,๐๐๐ บาท 

ต่อเดือน
ประธานกรรมการชุมชน เหรัญญิก 
และกรรมการชุมชน ผู้ได้รับความ 
เห็นขอบจากคณะกรรมการชุมชน 
อีก ๑ คน เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับเงิน 
ร่วมกันโดยให้ถือว่าใบรับเงินดังกล่าว 
เป็นใบสำคัญคู่จ่าย ทั้งนี้ให้ประธาน 
กรรมการชุมชนจัดทำรายงานการใช้ 
จ่ายเงินเสนอต่อผู้อำนวยการเขตเป็น 
ประจำทุกเดือน

๔๖๗



ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 

(ฉบับท่ี ๔)
พ.ศ. ๒๔๔๒

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน 
การพัฒนาชุมซน พ.ศ. ๒๔๓๘ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

- อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๔๒๘ ประกอบกับข้อ ๖ และข้อ ๘ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน 
การพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๔๓๖ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงวางระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการ 
พัฒนาชุมชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๔๒”

ข้อ ๒ ระเบียบ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้เพิ่มบัญชีอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน และเงื่อนไชการเบิกจ่าย 

ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๔๓๘ ในลำดับที่ ๑ 
ประเภทค่าใช้จ่ายที่ ๑.๔ และลำดับที่ ๖ ประเภทค่าใช้จ่ายที่ ๖.๔ ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกข้อความในบัญชีอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและเงื่อนไช 
การเบิกจ่าย ลำดับที่ ๔ และลำดับที่ ๗ ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสบุนการ 
พัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๔๓๘ และให้ใช้ข้อความที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายระเบียบนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๒

(ลงซื่อ) พิจิตต รัตตกุล
(นายพิจิตต รัตตกุล)

ผ ู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร

๔ ๖ ๘



บ ัญ ช ีอ ัตราค ่าใช ้จ ่ายเก ี่ยวก ับการสน ับสม ุนการพ ัฒ นาช ุมชนและเง ื่อนไขการเบ ิกจ ่าย

ลำดับที่ ประ๓ ทค่าใช้จ่าย อัตราการเบิกจ่าย เงื่อนไขการเบิกจ่าย

๑. ๑.๑ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยว 
กับการพัฒนาชุมชน เซ่น อิฐ 
หิน ปูน ทราย ต้นไม้ อุปกรณ์ 
ไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันอัคคี 
ภัย เป็นต้น

- เบิกจ่ายไต้ตามที่จ่ายจริง - เบิกจ่ายไต้เฉพาะกรณีที่จำเป็นและ 
ประหยัด

๕. ค่าจ้างแรงงานบุคคล 
ภายนอก

- เบิกจ่ายไต้ในอัตราค่าจ้าง 
แ ร ง ง า น ข ั ้ น ต ํ ่ า  ตามที ่  
ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น แ ล ะ  
สวัสดิการสังคมกำหนด

- เบ ิกจ ่ายไต ้ในการร ื้อถอนขนย้าย 
สิ่งก่อสร้างในบริเวณรื้อย้ายขุมซนที่ 
กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการรื้อ 
ย้ายและในการพัฒนาชุมชน

๖. ๖.๕ ค่าของขวัญของรางวัล 
สำหรับเด็กในชุมชน

คร้ังละไม่เกิน ๒๐ บาท/คน - เบิกจ่ายไต้เฉพ่าะกรณีที่จำเป็นและ 
ประหยัด

๗. ค่าอาหารสำหรับเด็กในศูนย์ 
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

คนละไม่เกิน ๑๐ บาท/วัน

๔๖๙



ระเบ ียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมซน 

(ฉบับท่ี ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๔

โดยที่เป็นการสมควรแก้!ขเพิ่มเติมระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน 
การพัฒนาชุมซน ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๔๒๘ ประกอบกับข้อ ๖ และข้อ ๘ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน 
การพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๔๓๖ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงวางระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการ 
พัฒนาชุมชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๔๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให[ข้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในบัญชีอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและเงื่อนไข 

การเบ ิกจ ่ายลำด ับท ี่๗ ของระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนพ.ศ. 
๒๔๓๘ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับ 
ท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๔๒ และให้ใช้ข้อความที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายระเบียบนี้แทน

ประกาศ ณ วันที ่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๔

(ลงชื่อ) สมัคร ส ุนทรเวช
(นายสมัคร สุนทรเวช)

ผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร

๔ ๗ ๐



บ ัญ ช ีอ ัตราค ่าใช ้จ ่าย เก ี่ยวก ับการสน ับสบ ุบการพ ัฒ นาช ุมชนและเง ื่อนไขการเบ ิกจ ่าย

ลำดับที่ ประ๓ ทค่าใช้จ่าย อัตราการเบิกจ่าย เงื่อนไชการเบิกจ่าย

๗. ค่าอาหารสำหรับเด็กในศูนย์ 
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

คนละไม่เกิน ๑๕ บาท/วัน - ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหาร 
เสริม

๔ ๗ ๑



ระเบ ียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมซน 

(ฉบับท่ี ๖)
พ.ศ. ๒๕๔๖

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน 
การพัฒนาชุมซน ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๔๒๘ ประกอบกับข้อ ๖ และข้อ ๘ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน 
การพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๔๓๖ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ช้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการ 
พัฒนาชุมชน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๔๖”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในบัญชีอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและเงื่อนไข 

การเบ ิกจ ่ายลำด ับท ี่๗ ชองระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนพ.ศ. 
๒๔๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับ 
ท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๔๔ และให้ใช้ข้อความที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายระเบียบนี้แทน

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๖

(ลงซื่อ) สมัคร ส ุนทรเวช
(นายสมัคร สุนทรเวช)

ผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร

๔๗๒



บ ัญ ช ีอ ัตราค ่าใช ้จ ่ายเก ี่ยวก ับการสน ับสน ุนการพ ัฒ นาช ุมซนและเง ื่อนไขการเบ ิกจ ่าย

ลำดับที่ ประ๓ ทค่าใช้จ่าย อัตราการเบิกจ่าย เงื่อนไขการเบิกจ่าย

๗. ค่าอาหารสำหรับเด็กในศูนย์ 
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

คนละไม่เกิน ๑๕ บาท/วัน - ค่าอาหาร หมายถึง ค่าอาหารกลางวัน 
และค่าอาหารเสริม (นม) โดยให้เบิกจ่าย 
แบ บ เห มาจ ่าย โดยให ้คณะกรรมการ 
บริหารศูนย์ฯ จำนวน ๒ คน และอาสา 
สมัครผู้ดูแลเด็กที่อยู่ประจำศูนย์ฯ จำนวน 
๑ คน เป็นผู้ลงลายมือซื่อร่วมกัน โดยให้ 
ถือว่าใบรับเงินดังกล่าวเป็นใบสำคัญคู่จ่าย 
หากไม่มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ให้ 
ประธานกรรมการชุมชนและกรรมการ ๑ 
คน ลงลายมือซื่อร่วมกัน ท้ังน้ีให้ประธาน 
กรรมการศูนย์ หรือประธานกรรมการ 
ชุมชนจัดทำรายงาน การใช้จ่ายเงินเสนอ 
ต่อผู้อำนวยการเขตเป็นประจำทุกเดือน ซ่ึง 
ในแต่ละวันต้องให้เด็กได้บริโภคอาห่าร 
เสริม (นม)ไม่ตํ่ากว่าวันละ ๒๐๐ มิลลิลิตร/ 
คน

๔๗๓



ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 

(ฉบับท่ี ๗)
พ.ศ. ๒๕๔๘

โดยที่เป็นการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน 
การพัฒนาชุมชน ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๔๒๘ ประกอบกับข้อ ๖ และข้อ ๘ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน 
การพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๔๓๖ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อใปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการ 
พัฒนาชุมชน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๔๔๘”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในบัญชีอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและเงื่อนไข 

การเบิกจ่าย ลำดับที่ ๑๐ ของระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๔๑ และให้ใช้ข้อความที่กำหนดไว่ในบัญชีท้ายระเบียบนี้แทน

ประกาศ ณ วันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๘

(ลงซื่อ) อภ ิร ักษ ์ โกษะโยธิน
(นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๔๗๔



บัญชีอัตราค,าใซ้จ ่ายเก ี่ยวกับการสนบสนุนการพัฒนาชุมชนและเงื่อนไขการเบ ิกจ่าย

ลำดับที่ ประ๓ ทค่าใช้จ่าย อัตราการเบิกจ่าย เงื่อนไขการเบิกจ่าย

๑๐ ค่าสนับสนุนการดำเนินงาน 
ของคณะกรรมการชุมชน

เบิกจ่ายไดํไม่เกิน ชุมซนละ 
๕,๐๐๐.- บาทต่อเดือน

ให ้เบ ิก จ ่าย แ บ บ เห ม าจ ่าย โด ย ให ้ 
ประธานกรรมการชุมชน เหรัญญิก 
และกรรมการชุมชนผู้ได้รับความเห็น 
ชอบจากคณะกรรมการชุมชนอีก ๑ 
คน เป็นผู้ลงลายมือซื่อรับเงินร่วมกัน 
โดยให้ถือว่าใบรับเงินดังกล่าวเป็นใบ 
สำคัญคู่จ่าย ทั้งนื้[ห้ประธานกรรมการ 
ช ุมชนจัดทำรายงานการใช ้จ ่ายเง ิน 
เสนอต่อผู้อำนวยการเขตเป็นประจำ 
ทุกเดือน

๔๗๕



ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 

(ฉบับท่ี ๘)
พ.ศ. ๒๕๔๘

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน 
การพัฒนาชุมซน ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๔๒๘ ประกอบกับข้อ ๖ และข้อ ๘ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน 
การพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๔๓๖ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการ 
พัฒนาชุมชน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๔๘”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ เป็นด้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในบัญชีอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและเงื่อนไข 

การเบิกจ่าย ลำดับที่ ๔ ท้ายระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
พ.ศ. ๒๔๓๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๔๑ และให้ใช้ความที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายระเบียบนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๔๘

(ลงซื่อ) อภ ิร ักษ ์ โกษะโยธิน
(นายอภิรักษ ์ โกษะโยธิน)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๔๗๖



บ ัญ ช ีอ ัตราค ่าใช ้จ ่ายเก ี่ยวก ับการสน ับสน ุนการพ ัฒ นาช ุมซนและเง ื่อนใ,ขการเบ ิกจ ่าย

ลำดับที่ ประ๓ ทค่าใช้จ่าย อัตราการเบิกจ่าย เงื่อนไขการเบิกจ่าย

(&1. ค่าตอบแทนอาสาสมัคร คนละ ๕ ,๖ ๔ ๐ บาทต่อ 
เดือน

เบิกจ่ายได้เฉพาะผู้ปฏิบ ัต ิงานตามวัน 
และเวลาราชการหรือตามหลักเกณฑ์ที่ 
ปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด

๔๗๗



ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๓๘

โดยที่เป็นการสมควรออกระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมซนกรุงเทพมหานคร 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราซการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๔๒๘ ประกอบกับข้อ ๗ และข้อ ๘ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน 
การพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๔๓๖ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๔๓๘”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันกัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ไต้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัด 

หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกคำสั่งเพื่อปฏิบัติการ 

ให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวด ๑

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“กองทุนพัฒนาชุมซนกรุงเทพมหานคร” หมายความว่า กองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร 

ที่จัดตั้งขึ้นตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร 
“ชุมชน” หมายความว่า ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมซน 
“คณะกรรมการชุมชน” หมายความว่า คณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย 

กรรมการชุมซบ

๔๗๘



“กองทุนชุมซน” หมายความว่า เงินหรือทรัพย์สินที่ประซาซนในชุมชนได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเพื่อ 
ดำเนินการหาผลประโยซน์และให้บริการด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านแก่ประซาซนในชุมซน โดยอยู่ภายใต้การ 
ควบคุมดูแลรับผิดซอบของคณะกรรมการชุมซน

“เงินยืมสมทบ” หมายความว่า เงินที่ให้กองทุนพัฒนาชุมซนยืมโดยไม'มีดอกเบี้ยและมีกำหนดระยะ 
เวลาใช้คืนจากกองทุนชุมซน

หมวด ๒
กองทุนพัฒนาขุมซนกรุงเทพมหานคร

ข้อ ๖  ให้จัดตั้ง ‘'กองทุนพัฒนาชุมซนกรุงเทพมหานคร” ขึ้นในสำนักพัฒนาชุมซนเพื่อสนับสนุน 
กองทุนชุมซน โดยให้ยืมเงินสมทบโครงการแก่กองทุนชุมซน เพื่อนำไปดำเนินงานพัฒนาชุมซน 

ข้อ ๗ กองทุนพัฒนาชุมซนกรุงเทพมหานคร อาจได้มาซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนพัฒนาชุมซนกรุงเทพมหานคร 
(๔) เงินที่ได้รับจากการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาชุมซนกรุงเทพมหานคร 
(๔) ดอกผลอันเกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาชุมซนกรุงเทพมหานคร 
ข้อ ๘ ให้สำนักพัฒนาชุมซนเปิดบัญชีเงินฝากกองทุนพัฒนาชุมซนกรุงเทพมหานครกับธนาคาร 

ออมสินหรือธนาคารอื่นใดที่มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและโดยความเห็นซอบของ 
ผู้ว่าราซการกรุงเทพมหานคร

หมวด ๓
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาขุมซนกรุงเทพมหานคร

ข้อ ๙  ให้คณะกรรมการประกอบด้วย 
๑. รองปลัดกรุงเทพมหานคร สั่งราซการสำนักพัฒนาชุมซน 
๒. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาชุมซน 
๓. รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาชุมซน 

(สั่งราซการกองแผนงานและพัฒนาชุมซน)
๔. กรรมการผู้จัดการสำนักงานพัฒนาชุมขนเมืองหรือผู้แทน 
๔. ผู้อำนวยการกองระบบการคลัง หรือผู้แทน

เป็นประธานกรรมการ 
เป็นรองประธานกรรมการ 
เป็นกรรมการ

เป็นกรรมการ 
เป็นกรรมการ

๔๗๙



๖. ผู้อำนวยการกองงบประมาณ หรือผู้แทน 
๗. ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดี หรือผู้แทน 
๘. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอาชีพ 
๙. ผู้อำนวยการกองแผนงานและพัฒนาชุมซน

๑๐. เลขานุการสานักพัฒนาชุมซน

เป็นกรรมการ 
เป็นกรรมการ 
เป็นกรรมการ 
เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ 
เป็นกรรมการ

๑๑. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดระเบียบชุมซน
และผู้ซ่วยเลขานุการ 
เป็นกรรมการ 
และผู้ซ่วยเลขานุการ

ข้อ ๑๐  ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กำหนดแนวทางในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาชุมซนกรุงเทพมหานคร
(๒) กำหนดสัดส่วนเงินยืมสมทบและอนุมัติเงินสมทบให้แก,กองทุนชุมซน
(๓) ผ ่อนผ ันหร ือยกเว ้นการปฏ ิบ ัต ิตามเง ื่อนไขการใช ้ค ืน เง ินสมทบโดยความเห ็นขอบของ

ผู้ว่าราซการกรุงเทพมหานคร
(๔) กำก ับ และต ิดตาม ป ระเม ิน ผลการดำเน ิน งาน และการใช ้จ ่าย เง ิน กอ งท ุน พ ัฒ น าช ุม ซ น  

กรุงเทพมหานครและกองทุนชุมซน
(๔) แต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคลเพื่อดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ตามความจำเป็น
(๖) ม ีอำนาจเซ ิญบ ุคคลจากส่วนราซการและภาคเอกซนมาข่วยดำเน ินงานหรือเพ ื่อข ี้แจงหรือ

ให้ข้อมูลสถิติใด  ๆ หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานซองกองทุนพัฒนาชุมซนกรุงเทพมหานคร
(๗) ดำเนินการอื่นใดซองกองทุนพัฒนาชุมซนกรุงเทพมหานครเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๑ ๑  การประชุมคณะกรรมการต้องม ีกรรมการมาประชุมไม,น ้อยกว่าก ึ่งหน ึ่ง จ ึงจะเป ็น

องค์ประชุม การวินิจฉัยขี้ขาดที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม 
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงขี้ขาด

หมวด ๔
การขอรับเงินยืมสมทบกองทุนพัฒนาชุมซนกรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑๒ กองทุนชุมซน มีสิทธิขอรับยืมเงินสมทบโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็นกองทุนชุมขนท่ีอยู่ในชุมซนพ้ืนท่ีเขตของกรุงเทพมหานคร
(๒) เป็นกองทุนชุมซนที่ไดัจัดตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
(๓) มีเงินสะสมซองกองทุนชุมซนอยู่แล้วไม,น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท
(๔) เป็นกองทุนชุมซนที่มีกรรมการกองทุนชุมซน และการบริหารงานกองทุนชุมชนตามที่กำหนดไว้

ในหมวด ๔ และ ๖

๔ ๘ ๐



ข้อ ๑๓ การยืมเงินสมทบให้กรรมการกองทุนพัฒนาชุมชน จัดทำโครงการตามแบบที่คณะกรรมการ 
กำหนดแล้วเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุมชน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้เสนอผ่านสำนักงาน 
เขตพื้นที่ไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

ข้อ ๑๔ ลักษณะของโครงการที่มีสิทธิขอรับเงินยืมสมทบ คือ
(๑) เป็นการลงทุนเพื่อขยายหรือปรับปรุงกิจการเดิมของกองทุนชุมชนที่มีอยู่แล้วในชุมชน 
(๒) เป็นการลงทุนเพื่อการผลิต การค้า หรือการบริการทางสังคม
(๓) เป็นการลงทุนด้านการก่อสร้างหรือซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีแผนจัดเก็บเงินจาก 

ผู้ได้รับผลประโยชน์ เพื่อใช้คืนเงินสมทบ
ข้อ ๑๕ การใช ้ค ืนเง ินย ืมสมทบของกองท ุนช ุมชน ให ้เป ็น ไปตามแผน การใช ้ค ืน เง ิน ย ืมท ี่ 

คณะกรรมการกำหนดโดยมีระยะปลอดหนี้ ๓ ปี และต้องส่งใช้คืน เข่น ยืมสมทบให้ครบภายใน ๖ ปี นับแต่วันที่ 
กองทุนชุมชนได้รับเงินยืมสมทบ

กรณีกองทุนชุมชนผิดนัดไม'ส่งใช้คืนภายในกำหนดตามวรรคแรก ให้คิดดอกเบี้ยปรับตามอัตราที่ 
คณะกรรมการกำหนด นับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จ

ข้อ ๑ ๖  ให้สำนักงานเขตพื้นที่มีหน้าที่เร่งรัดการส่งใช้คืนเงินยืมสมทบจากกองทุนชุมชน 
ข้อ ๑๗ ในกรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือภัยพิบัติสาธารณะ ทำให้โครงการที่ได้รับเงินยืมสมทบไปไม' 

สามารถดำเนินกิจการให้ได้ผลเท่าที่ควรให้กองทุนชุมชนยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา 
ผ่อนผัน หรือยกเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขการยืมเงินสมทบโดยผ่านคณะกรรมการชุมชนและสำนักงานเขตพื้นที่ 

ข้อ ๑๘ ให้สำนักงานเขตเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับ และติดตามผลการดำเนินโครงการที่ได้รับ 
เงินยืมสมทบจากกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร หากมีช้อร้องเรียนหรือพฤติการณ์ที่แสดงว่ามีการทุจริต 
หร ือม ีการปฏ ิบ ัต ิฝ ่าฝ ืนระเบ ียบน ี้ ให ้สำน ักงานเขตดำเน ินการสอบสวนเพ ื่อทราบข ้อเท ็จจร ิงแล ้วรายงาน 
คณะกรรมการทราบ

ในกรณีจำเป ็น สำนักงานเขตอาจสั่งระงับหรือยับยั้งการดำเน ินการตามโครงการทั้งหมด หรือ 
บางส่วน ก็ได้

ข้อ ๑ ๙  ให้กองทุนชุมชนรายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโดยผ่านคณะกรรมการชุมชน 
ให้สำนักงานเขตทราบและให้สำนักงานเขตรายงานคณะกรรมการทุก ๖ เดือน

ข้อ ๒๐ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวช้องกับการพัฒนาชุมชนให้ความสนับสนุน ช่วยเหลือ แนะนำ ปรึกษา 
ทางด้านวิชาการ ด้านเทคนิค หรือข้อมูลสถิติ เอกสารในการจัดทำโครงการแก'กองทุนชุมชนตามสมควร

หมวด ๕
กรรมการกองทุนชุมชน

ข้อ ๒๑ ให้มีคณะผู้บริหารงานกองทุนชุมชนไม่น้อยกว่า ๗ คน เรียกว่า “กรรมการกองทุนชุมชน” 
ข้อ ๒๒ กรรมการกองทุนชุมชน ประกอบด้วยตำแหน่งต่าง  ๆ ด้งต่อไปนี้

(ริ?(ฬ 6)



(๑) ประธานกองทุนชุมชน 
(๒) รองประธานกองทุนชุมชน 
(๓) เลขานุการกองทุนชุมชน 
(๔) เหรัญญิกกองทุนชุมชน

ข้อ ๒๓ กรรมการกองทุนมาจากการเลือกตั้งชองสมาชิกกองทุนชุมชน 
ข้อ ๒๔ การพ้นจากตำแหน่งหรือในกรณีเมื่อตำแหน่งใดว่างลงชองกรรมการกองทุนชุมชนให้1■ ปน 

ไปตามข้อกำหนดของกองทุนชุมชน

หมวด ๖
การบริหารกองทุนชุมชน

ข้อ ๒๔ กรรมการกองทุนชุมชนมีหน้าที่ออกระเบียบข้อบังคับการใช้จ่ายเงินกองทุนชุมชน และ 
วางแผนจัดทำโครงการหรือกิจกรรมตลอดจนดำเนินการเพื่อหารายได้สมทบเงินกองทุนชุมชน

ข้อ ๒๖ คณะกรรมการชุมชนเป็นผู้ควบคุมการบริหารงานชองคณะกรรมการกองทุนชุมชนโดยมี 
เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครเป็นที่ปรึกษา

ข้อ ๒๗ ให้คณะกรรมการชุมชนแต่งตั้งผู้ตรวจสอบกองทุนชุมชนไม่น้อยกว่า ๒ คน โดยผู้ตรวจสอบ 
จะต้องไม่เป็นกรรมการกองทุนชุมชน

ข้อ ๒๘ ผู้ตรวจสอบกองทุนชุมชน มีหน้าที่ติดตาม สอบถาม และตรวจสอบบัญชีรายรับ - รายจ่าย 
ชองกองทุนชุมชน แล้วรายงานคณะกรรมการชุมชนอย่างน้อยเดือนละ ๑ คร้ัง

ประกาศ ณ วันที ่ ๔ มิถุนายน ๒๔๓๘

(ลงซ่ือ) ศาสตราจารย์ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 
(กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ระเบียบนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๒ ตอนพิเศษ ๒๔ง วันที่ ๑๐ กรกฎาคม 
๒๔๔๘ จึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๔๓๘ เป็นต้นไป
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ระเบืยบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๒

โดยท ี่เป ็น การสมควรแก ้ไขเพ ิ่ม เต ิมระเบ ียบ กร ุงเท พ ม-ห าน ครว ่าด ้วยกองท ุน พ ัฒ น าช ุมขน  
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๓๘ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๔๒๘ ประกอบกับข้อ ๘ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนา 
ชุมชน พ.ศ. ๒๔๓๖ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงวางระเบียบขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๒

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในหมวด ๓ ข้อ ๙ แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมา 

ซนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๓๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการประกอบด้วย

๑. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ
สั่งราชการสำนักพัฒนาชุมชน

๒. รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ
สั่งราชการสำนักพัฒนาชุมชน

๓. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาชุมชน เป็นกรรมการ
๔. รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาชุมชน เป็นกรรมการ

ที่ได้รับมอบหมาย
๔. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ เป็นกรรมการ

สำนักปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้แทน
๖. กรรมการผ้จึดการสำนักงานพัฒนาชุมซนเมือง เป็นกรรมการ

หรือผู้แทน

๙ ๘ ฅ



๗. ผู้อำนวยการกองระบบการคลัง 
สำนักการคลังหรือผู้แทน 

๘. ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดี 
สำนักปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้แทน 

๙. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอาชีพ 
สำนักพัฒนาชุมชน

๑๐. ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
สำนักพัฒนาชุมชน

๑๑. ผู้อำนวยการกองการพัฒนาชุมชน 
สำนักพัฒนาชุมชน 

๑๒. เลขานุการสำนักพัฒนาชุมชน 
๑๓. หัวหน้าฝ่ายกองชุมชน

กองการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาชุมชน

เป็นกรรมการ 

เป็นกรรมการ 

เป็นกรรมการ 

เป็นกรรมการ

เป็นกรรมการและเลขานุการ

เป็นกรรมการแล่ะผู้ช่วยเลขานุการ 
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒(ะ๔๒

(ลงซ่ือ) พิจิตต รัตตกุล
(นายพิจิตต รัตตกุล)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
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ระเบืยบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๔

โดยท ี่เป ็น การส ม ควรแก ้ไขเพ ิ่ม เต ิม ระเบ ียบ กร ุง เท พ ม ห าน ครว ่าด ้วยกองท ุน พ ัฒ น าช ุม ชน  
กรุงเทพมหานครให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๔๒๘ ประกอบกับข้อ ๘ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนา 
ชุมชน พ.ศ. ๒๔๓๖ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงวางระเบียบขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรืยกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร 
(ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๔๔๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใบราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกกรรมการในลำดับ ๖ ของข้อ ๙ แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนา 

ชุมชนกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๓๘ ซึ่งแกิใขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๔๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“๖. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือผู้แทน เป็นกรรมการ”

ประกาศ ณ ว้นที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๔

(ลงซื่อ) สมัคร สุนทรเวช
(นายสมัคร สุนทรเวช)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยค่าตอบแทนแกบุคคลภายนอกท่ีฃ่วยปฏิบัติราชการ 

ด้านการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๓๘

โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าตอบแทนแก'บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติ 
ราชการด้านการพัฒนาชุมชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๔๒๘ ประกอบกับข้อ ๖ และข้อ ๗ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ค่าตอบแทนแก,บุคคลภายนอก 
ที่ช่วยปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๓๖ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าตอบแทนแก,บุคคลภายนอกที่ช่วย 
ปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๔๓๘”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใหใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัด 

หรือแย้งกับระเบียบนี้ให่ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑ 
ข้อความทั่วไป

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาชุมชนประกอบด้วย 
(๑) ที่ปรึกษา
(๒) อาสาสมัครพัฒนาชุมชน 
(๓) กรรมการชุมชน

๔ ๘ ๖



หมวด ๒

กิจการที่บุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติราชการ

ข้อ ๖ กิจการที่บุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติราชการ ได้แก,
(๑) การให้คำปรึกษาในกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนโดยที่ปรึกษา 
(๒) การสำรวจข้อมูลชุมชนโดยอาสาสมัครพัฒนาชุมชน
(๓) การเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาชุมชนที่สำนักงานเขต หรือสำนักพัฒนาชุมชน (

เป็นผู้จัดการประชุมโดยกรรมการชุมชน

หมวด ๓
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธืการคัดเลือก

ข้อ ๗ บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ท ี่ปร ึกษาจะต ้องเป ็นผ ู้จบการศ ึกษาระด ับปร ิญ ญาตร ีข ึ้นไปท ี่เคยปฏ ิบ ัต ิงานเก ี่ยวช ้องก ับ 

การพัฒนาชุมชน หรือเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนไม,น้อยกวา ๕ ปี
(๒) อาสาสมัครพัฒนาชุมชน จะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ ๑๕ ปีข้ึนไป เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 

โดยคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชนรับรองไม,เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และ 
มีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชนนั้นๆ

(๓) กรรมการชุมชนจะต้องเป็นกรรมการชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชน 
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลภายนอก ที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาชุมชนให้ 

เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ปรึกษา ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้แต่งตั้ง ทั้งนี้ ให้มีที่ปรึกษา'ได้ไม,เกินกิจกรรมหรือ 

โครงการละ ๔ คน
(๒) อาสาสมัครพัฒนาชุมชน ให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาชุมชนเป็นผู้แต่งตั้ง ทั้งนี้ในชุมชนหนึ่งให้ 

มีอาสาสมัครพัฒนาชุมชนกิจกรรมหรือโครงการละไม่เกิน ๑๒ คน โดยคำนวณจากประชากร ๕๐ ครอบครัวต่อ 
อาสาสมัครพัฒนาชุมชน ๑ คน เศษของ ๕๐ ถ้าเกิน ๒๕ ให้เพิ่มอาสาสมัครพัฒนาชุมชนได้อีก ๑ คน

(๓) กรรมการชุมชน จะต้องเป็นประธานกรรมการและเลขานุการตามระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยกรรมการชุมชน หรือกรรมการชุมชนที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการหรือเลขาบุการที่เช้าร่วม 
ประชุมให้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาชุมชน

๔๘๗



หมวด ๔

หลักเกณฑ์และวิธีการในการจ่ายค่าตอบแทน

ข้อ ๙ การจ่ายเง ินค่าตอบแทนแก,บ ุคคลภายนอกตามระเบ ียบนี้ ให้กระทำได้เฉพาะแก,บุคคล 
ภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการตามวันและเวลาที่ได้ปฏิบัติงานจริง

อัตราค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาชุมชน ให้เบีนไปตามบัญชีท้าย
ระเบียบนี้

ข้อ ๑๐ การเบ ิกจ ่ายค ่าตอบแทนให ้ดำเน ินการตามข ้อบ ัญ ญ ัต ิ กฎ ข้อบังคับ ระเบ ียบหรือ 
คำสั่งที่กรุงเทพมหานครถือปฏิบัติ

หมวด ๕
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเจ้าปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน 

และการสิ้นสุดการปฏิบัติงาน

ข้อ ๑๑ การเข้าปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานและการสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามที่หัวหน้า 
หน่วยงานเจ้าของเรื่องกำหนด และอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ปรึกษา ให้ปฏิบัติงานวันละไม'เกิน ๓ ช่ังโมง 
(๒) อาสาสมัครพัฒนาชุมชน ให้ปฏิบัติงานไม,น้อยกว่าวันละ ๘ ช่ัวโมง
(๓) กรรมการชุมชน ให้เข้าร่วมประชุมตามกำหนดที่สำนักงานเขตหรือสำนักพัฒนาชุมชนเป็น 

ผู้จัดการประชุม
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น หรือที่ไม่มีกำหนดไว่ในระเบียบนี้ให้เสนอ 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการเป็นกรณี  ๆ ไป

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘

(ลงซื่อ) ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 
(กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
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บัญชีค่าตอบแทนแก,บุคคลภายนอกที่ช ่วยปฏิบัติราซการด้านการพัฒนาชุมซน

ประเภทรายจ่าย รายการ อัตรา (บาท) หมายเหตุ
ค่าตอบแทน ๑. ที่ปรึกษาเบิกจ่ายได้ คนละ ช่ัวโมงละ ๓๐๐

๒. อาสาสมัครพัฒนาชุมซนเบิกจ่ายได้ ๑๐๐
คนละ วันละ
๓. กรรมการชุมชนเบิกจ่ายได้ คนละ ๒๐๐ สำนักงานพัฒนาชุมซนและ
ครั้งละ สำนักงานเขตแล้วแต่กรณี

เบิกจ่ายได้เด ือนละไม'เกิน
๑ ค รัง

(1

๔๘๙



ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยค่าตอบแทนแก1บุคคลภายนอกท่ีช่วยปฏิบัติราชก่าร 

ด้านการส่งเสริมอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๓๘

โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติ 
ราชการด้านการส่งเสริมอาชีพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ค. ๒๕๒๘ ประกอบกับ ข้อ ๖ และข้อ ๗ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การจ่ายค่าตอบแทนแก,บุคคล 
ภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๓๖ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงวางระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าตอบแทนแก,บุคคลภายนอกที่ช่วย 
ปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมอาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๘”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให่ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นด้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งข้ด 

หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร รักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑ 
ข้อความทั่วไป

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
(๑) “ ทีป่ ร ึกษ า” หมายความว่า บุคคลผู้ทรงคุณวุฒ ิท ี่ม ีความรู้ ประสบการณ์ ซึ่งให้คำปรึกษา 

ในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอาชีพ
(๒) “วิทยากรส่งเสริมอาชีพ” หมายความว่า บุคคลที่ทำหน้าที่ให้ความรู้แก,ผู้เข้ารับการฟิกอบรม 

วิชาชีพ โดยการฟิกอบรม การสอน การสาธิต การฟิกงานหรือที่เรืยกชื่ออย่างอื่น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
(๓) “ ผ ู้เช ี่ยวชาญ ห ร ือผ ู้ชำน าญ การพ ิเศษ ” หมายความว่า บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิหรือบุคคลที,มี 

ความรู้ ประสปการณ์ และมีความชำนาญในวิทยาการสาชาใดสาขาหนึ่งด้านอาชีพเป็นกรณีพิเศษ

๔ ๙ ๐



หมวด ๒

กิจการที่บุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติราชการ

ข้อ ๖ กิจการที่บุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติราชการ ได้แก่
(๑) การให้คำปรึกษาในกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอาชีพ
(๒) การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการฟิกอบรม การสอน การสาธิต การฟิกงาน ทั้งภาค 

ทฤษฎีและปฏิบัติหรือให้บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอาชีพ

หมวด ๓
คุณสมบัติ หสักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก

ข้อ ๗ ที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมอาชีพ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) จบการศึกษาระดับปริญญาตริหรือเทียบเท่าขึ้นไป
(๒) มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอาชีพ ไม'น้อยกว่า ๕ ปี
(๓) มีความประพฤติเรียบร้อย
(๔) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
(๕) ไม,เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ
(๖) ไม,เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม,เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม,สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
(๘) ไม'เป็นบุคคลล้มละลาย
ข้อ ๘ วิทยากรส่งเสริมอาชีพ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) อายุไม'ตํ่ากว่า ๒๐ ปี ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
(๒) จบการศึกษาสายวิชาชีพตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป หรือผู้มีค'วามรู้ ความสามารถ 

ความชำนาญด้านอาชีพ และมีประสบการณ์การทำงานด้านวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
(๓) มีคุณสมบัติตามข้อ ๗ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
ข้อ ๙  ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษ จะต้องมคีวามรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ มีผลงาน 

ด้านอาชีพ และต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๗ 
ข้อ ๑๐  การแต่งตั้ง
(๑) ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้แต่งตั้ง 
(๒) ที่ปรึกษา ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แต่งตั้ง ทั้งนี้ให้มีที่ปรึกษาไดไม'เกินกิจกรรมหรือ 

โครงการละ ๔ คน
(๓) วิทยากรส่งเสริมอาชีพ ให้ผู้อำนวยภารสำนักพัฒนาชุมชนเป็นผู้แต่งตั้ง

๔๙๑



หมวด ๔

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้าปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานและการส้ินสุดการปฏิบัติงาน

ข้อ ๑๑ การเข้าปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานและการสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามที่หัวหน้า 
หน่วยงานเจ้าของเรื่องกำหนด และอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

(๑) ที่ปรึกษาให้ปฏิบัติงาน ไม'เกินวันละ ๓ ช่ัวโมง
(๒) วิทยากรส่งเสริมอาชีพ ให้ปฏิบัติงานไม'เกินวันละ ๘ ช่ัวโมง

หมวด ๕
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจ่ายค่าตอบแทน

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก,บุคคลภายนอกตามระเบียบนี้ให้กระทำได้เฉพาะแก'บุคคล 
ภายนอกที่ข่วยปฏิบัติราขการตามวัน เวลา ที่ได้ปฏิบัติงานจริง โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้

(๑) ที่ปรึกษา-ให้จ่ายค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๓๐๐ บาท
(๒) วิทยากรส่งเสริมอาชีพ ให้จ่ายค่าตอบแทนไม'เกินชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท โดยผู้อำนวยการสำนัก 

พัฒนาชุมชนเป็นผู้กำหนด
(๓) การจ่ายค่าตอบแทนแก'ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ฃำนาญการพิเศษที่หน่วยงานหรือส่วนราขการเชิญมา 

จากในประเทศหรือต่างประเทศให้กำหนดอัตราเป็นการพิเศษเฉพาะรายโดยขออนุมัติหลักเกณฑ์และอัตราการ 
จ่ายจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑๓ การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ดำเนินการตามข้อบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือ 
คำสั่งที่กรุงเทพมหานครถือปฏิบัติ

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่นหรือที่ไม่มีกำหนดไว่ในระเบียบนี้ให้เสนอ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่งการเป็นกรณีๆ ไป

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

(ลงชื่อ) ศาสตราจารย์ ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 
(กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๔๙๒



ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล 

พ.ศ. ๒ ๕ ๕ ๕

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราซการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๔๒๘ และข้อ ๒๑ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม 
โดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๔๔ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
จึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๔” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ เงินรายรับ” หมายความว่า เงินรายรับตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภท 

รายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ
“โรงพยาบาล” หมายความว่า โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และ 

ให้หมายความรวมถึงส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ที่มีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
“ เงินบำรุงโรงพยาบาล” หมายความว่า
(๑) เงินรายรับจากการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขชองโรงพยาบาล
(๒) เงินที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศให้โรงพยาบาลโดยไม,ได้ระบุว่าให้ใช้จ่ายในกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด

โดยเฉพาะ
(๓) เงินที่โรงพยาบาลได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆ 
(๔) เงินรายรับประเภทเงินรายได้จากทรัพย์สิน 
(๔) ดอกผลชองเงินบำรุงโรงพยาบาล 
(๖) เง ินท ี่สำน ักการแพทย็ได ้มาจาก

(ก) เงินบำรุงโรงพยาบาลตาม (๑) ถึง (๔) ที่โรงพยาบาลน้าส่งสมทบไว้ที่สำนักการแพทย์

๔ ๙ ฅ



(ข) การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่ออำนวยบริการอันเป็นสาธารณประโยชน์ 
(ค) ดอกผลของเงินตาม (ก) และ (ข)

(๗) เงินบำรุงโรงพยาบาลที่มีอยู,ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 
ข้อ ๕ เงินบำรุงโรงพยาบาล ให้โรงพยาบาลและสำนักการแพทยใช้จ่ายได้ดังนี้ 
(๑) กิจการที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลและส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์และให้กระทำได้เฉพาะ 

กรณีที่จะพึงจ่ายจากเงินงบประมาณได้แต่เงินงบประมาณไม1มีหรือมีไม่เพียงพอ หรือมีเหตุจำเป็นรีบด่วนไม,สามารถ 
เบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทัน หรือมีเหตุขัดข้องประการอื่น

(๒) กิจการอื่นที่จำเป็นในการบริการหรือสนับสนุนการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ข้อ ๖ รายจ่ายต่อไปนี้ห้ามจ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาล
(๑) รายจ่ายเป็นเงินยืม เว้นแต่เป็นการยืมเพื่อใซ้ในกิจการชองโรงพยาบาลและส่วนราชการในสังกัด 

สำนักการแพทย์
- (๒) รายจ่ายในลักษณะบำเหน็จ บำนาญ เงินสวัสดิการ และเงินสงเคราะห์อื่น 

(๓) รายจ่ายเพื่อซื้อยานพาหนะยกเว้นการจัดซื้อรถพยาบาลหรือรถเข็นคนไข้ 
ข้อ ๗ ให้กำหนดวงเงินในการเก็บรักษาเงินบำรุงโรงพยาบาลไว้ดังนี้ 
(๑) โรงพยาบาลไม่เกิน (ะ๐,๐๐๐ บาท
(๒) สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ไม'เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
เงินบำรุงโรงพยาบาลส่วนที่เกิน ให้นำฝากธนาคารตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด 

'การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การพัสดุ การสั่งก่อหนี้ และการสั่งจ่าย 
เงิน ให้ดำเนินการตามข้อบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งที่กรุงเทพมหานครใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๘ ให้โรงพยาบาลและสำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ที่มกีารรับจ่ายเงินตามระเบียบนี้ 
จัดทำบัญชีการรับ การจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชี หรือทะเบียนอื่นใดเท่าที่จำเป็น และบรรดาเอกสารหลักฐานการ 
ใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลจะต้องรวบรวมเก็บรักษาไว่ให้ครบถ้วน พร้อมที่จะให้ทำการตรวจสอบได้ และให้ 
รายงานการรับ การจ่าย และยอดเงินคงเหลือ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบทุกหกเดือน และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
ให้รายงานการรับ การจ่ายเงินประจำปี และยอดเงินคงเหลือให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบ

ข้อ ๙  เมื่อสิ้นป งีบประมาณใด ถ้าปรากฏว่าโรงพยาบาลแห่งใดมยีอดเงินบำรุงโรงพยาบาลคงเหลือ 
ให้โรงพยาบาลนั้นนำเงินที่เหลือส่งสมทบไว้ที่สำนักการแพทย์เป็นจำนวนร้อยละห้าของยอดเงินบำรุงโรงพยาบาล 
คงเหลือภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณแต่ละปี

ข้อ ๑ 0  ในกรณทีี่ม เีหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น หรือท่ีมไิด้กำหนดไว่ในระเบียบนี้ ให้นำ 
เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาเป็นกรณี  ๆ ไป

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

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๔๙๔



ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนโรงพยาบาล 

พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนโรงพยาบาล 
อาศ ัยอำนาจตามความในข้อ ๒๑ แห่งข้อบัญญัต ิกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธ ีการงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง วิธีการงบประมาณ (.ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบ ียบ น ี้เร ียกว ่า “ ระเบ ียบกร ุงเทพมหานครว ่าด ้วยเง ินท ุนหม ุน เว ียนโรงพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๕๕”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“โรงพยาบาล” หมายความว่า โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
“ เงินทุนหมุนเวียน” หมายความว่า เงินที่กำหนดให้โรงพยาบาลนำเงินนอกงบประมาณประเภทเงิน 

บำรุงชองโรงพยาบาลนั้นๆ ไปตั้งจ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนโรงพยาบาล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทล้วน) 
และดอกผลชองเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ให้รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนที่โรงพยาบาลมีอยู่ในวันใช้ระเบียบนี้ด้วย

ข้อ ๕ เงินทุนหมุนเวียน ให้ใช้เฉพาะการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ หรือสารเคมีพิเศษท่ีจำเป็นต้องใช้ใน 
การตรวจและบำบัดโรคเกี่ยวกับคนไข้ในโรงพยาบาล -

ข้อ ๖  ให้โรงพยาบาลเก็บรักษาเงินไว้ภายในวงเงินที่ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด นอกน้ัน 
ให้นำฝากธนาคาร 7

การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การตรวจเงิน การพัสดุ 
การสั่งก่อหนี้และการสั่งจ่ายเงินให้ดำเนินการตามข้อบัญญัติกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่ง ที่กรุงเทพมหานคร 
ใช้บังคับโดยอนุโลม

๔๙๕



ข้อ ๗ การจำหน่ายยาหรือเวชภัณฑ์จะกระทำได้ ดังต่อไปนี้
(๑) คนใช้สามัญที่ไม'สามารถซื้อยาหรือเวชภัณฑ์พิเศษได้ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือผู้ที่ได้รับ 

มอบหมายจ่ายให้โดยไม่คิดมูลค่าได้
(๒) การจำหน่ายยาหรือเวชภัณฑ์ให้แก่คนไช้ที่มาทำการรักษาในโรงพยาบาลนั้นๆให้จ่ายได้โดยคิด 

กำไรไม'เกินร้อยละสิบของราคาที่ซื้อ
ข้อ ๘ ผลกำไรที่เกิดขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนแต่ละปีให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ให้กันยอดเงินไว้ร้อยละสี่สิบของกำไรทั้งหมด สำหรับจ่ายเพ ื่อการก ุศล ให้แก'คนไข้สามัญ 

ที่ไม่สามารถซื้อยาหรือเวชภัณฑ์พิเศษได้โดยให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจ่ายให้โดยไม'คิด 
มูลค่าได้

(๒) ส่วนที่เหลืออีกร้อยละหกสิบของกำไรทั้งหมด สำหรับไวีใช้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้คือ 
(ก) การจัดหาเครื่องใช้ประจำห้องคนไข้สามัญ ^
(ข) การจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์สำหรับคนไข้สามัญ ^
(ค) การจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ในการผลิตยา -

(๓) ถ้าผลกำไรที่เกิดจากเงินทุนหมุนเวียนแต่ละปี หากมิได้ดำเนินการหรือดำเนินการไม'หมดตาม 
(๑) และหรือ (๒) ให้น่าเช้าเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ข้อ ๙  การจ่ายเงินทุนหมุนเวียน ให้โรงพยาบาลจัดทำบัญชีการรับ การจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือ 
ทะเบียนอื่นใดเท่าที่จำเป็น และบรรดาเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนจะต้องรวบรวมเก็บรักษาไว้ 
ให้ครบถ้วนพร้อมที่จะให้ทำการตรวจสอบได้ และให้รายงานการรับ การจ ่าย และยอดเงินคงเหลือให้ปลัด 
กรุงเทพมหานครทราบทุกหกเดือน เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้รายงานการรับ การจ่ายเงินประจำปี และยอดเงิน 
คงเหลือให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบ

ข้อ ๑๐ ในกรณทีี่มืเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น หรือกรณทีีร่ะเบียบน้ีมิได้กำหนดไว้ให้น่า 
เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติ

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

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๔๙๖



ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่าย 

ค่าตอบแทนแก1บุคคลภายนอกท่ีช่วยปฏิบัติราชการ 
ในส่วนราชการสังกัดสำนักการแพทย์ 
และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๕๒

โดยท ี่เป ็นการสมควรกำหนดระเบ ียบกรุงเทพมหานครว่าด ้วยการกำหนดหลักเกณฑ ์ วิธ ีการ 
และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก'บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการในส่วนราชการสังกัดสำนักการแพทย์ และ 
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับข้อ ๖ และข้อ ๗ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคล 
ภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๓๖ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ 
อัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการในส่วนราชการสังกัดสำนักการแพทย์และสำนัก 
อนามัย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 1 .
(๑) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน 

บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการในส่วนราชการลังถัดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๘
(๒) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน 

บุคคลภายนอกที,ช่วยปฏิบัติราชการในส่วนราชการสังกัดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๕
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้ง 

กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

๔ ๙ ๗



ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“หน่วยงาน” หมายความว่า สำนักการแพทย์ และสำนักอนามัย
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ และสำนักอนามัยตามประกาศ 

กรุงเทพมหานครว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ 
กรุงเทพมหานครที่ไม,ตํ่ากว่าระดับกอง

“ค่าตอบแทน” หมายความว่า เงินค่าตอบแทนที่ไม่เป็นเงินเดือนหรือค่าจ้าง แต่เป็นเงินที่จ่ายให้ 
บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการตามวันและเวลาที่ได้ปฏิบัติงานจริง

“บ ุคคลภายนอก” หมายความว่า บุคคลที่ไม'ได้เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างในสังกัด 
กรุงเทพมหานคร

“ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชำนาญการพิเศษ” หมายความว่า บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลที่มีความรู้ 
ประสบการณ์ และมีความชำนาญในวิทยาการสาชาใดสาขาหนึ่ง เป็นพิเศษ

“ แพทย์ทั่วไป” หมายความว่า บุคคลที่เป็นแพทย์ซึ่งตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยมิได้เป ็นแพทย์ 
ผู้เชี่ยวชาญ หรือแพทย์ผู้ชำนาญการพิเศษ

“บุคลากรทางการสาธารณสุข” หมายความว่า บุคลากรที่เก ี่ยวข้องกับการสาธารณสุขซึ่งเป ็น 
ผู้ม ีความรู้ความสามารถที่ม ิได ้ส ังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมาปฏิบ ัต ิงานในช่วงระยะเวลาท ี่กำหนดให ้ เซ่น 
นายสัตวแพทย์ สัตวแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการพยาบาล 
นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักจิตวิทยา นักวิชาการศึกษาพิเศษ นักกิจกรรมบำบัด พยาบาลเวช 
ปฏิบัติ พยาบาลเทคนิค ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่พยาบาล นักรังสีการแพทย์ เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ เจ้าพนักงาน 
สาธารณสุข เจ้าหน้าที่เวชสถิติ นักเวชระเบียน ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่เภสัชกร ผู้ช่วยเภสัชกร เป็นต้น

“ เวลาราชการปกติ” หมายความว่า เวลาทำการปกติของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์และ 
สำนักอนามัย .

“วัน” หมายความว่า การนับตามเวลาปฏิทิน คือ ๐๐.๐๑ น. - ๒๔.๐๐ น. ถือเป็นหนึ่งวัน
ข้อ ๕ กิจการที่บุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติราชการ ได้แก่
(๑) การให้บริการและการสนับสนุนการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในและนอกสถาน 

พยาบาล เซ่น การสอน การตรวจ ร ักษาพยาบาล การเผยแพร่ความร ู้ การพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค การควบคุมโรค การพินฟูสมรรถนะและการพินฟูสุขภาพ การควบคุมและป้องกันภาวะคุกคาม 
สุขภาพ เป็นต้น

(๒) การช่วยปฏิบัติงานต้านอื่นๆ อันเป็นงานภารกิจประจำหรือภารกิจที่ไต้รับมอบหมาย
ข้อ ๖  การให้บ ุคคลภายบอกมาช่วยปฏิบ ัติราชการ ให้อนุมัติได้เป ็นครั้งคราวตามความจำเป็น 

ความเหมาะสมของผู้ปฏิบัติงาน ความเร่งด่วนของงาน โดยไม่เป็นภาระแก่สถานะทางการเงินของหน่วยงานหรือ 
ส่วนราชการ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแนบท้ายระเบียบนี้

๔๙๘



ข้อ ๗ ให ้ม ีคณ ะกรรมการพ ิจารณ ากำห นดค'าตอบแทนแก,บ ุคคลภายนอกซ ึ่งผ ู้ว 'าราซการ 
กรุงเทพมหานครแต่งตั้งจำนวนสองคณะ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก'บุคคลภายนอกของสำนักการแพทย์ ประกอบ 
ด้วย ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เป็นประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นรองประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการหรือข้าราชการในสังกัดที่ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์คัดเลือก 
จำนวนไม'เกินสิบห้าคน เป็นกรรมการ และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการ รวมท้ัง 
ให้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการไดไม่เกินสองคน

(๒) คณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก'บุคคลภายนอกของสำนักอนามัย ประกอบด้วย 
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยเป็นประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธาน 
กรรมการ และหัวหน้าส่วนราขการหรือข้าราชการในสังกัดที่ผู้อำนวยการสำนักอนามัยคัดเลือก จำนวนไม'เกิน 
สิบห้าคน เป็นกรรมการ และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการ รวมทั้งให้แต่งตั้งผู้ช่วย 
เลขานุการไดไม่เกินสองคน

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๗ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ปรับเพ ิ่มหรือปรับลดอัตราค่าตอบแทนนอกเหนือจากที่กำหนดไวในระเบ ียบนี้ตามข้อ ๙ 

โดยให้พิจารณาตามความจำเป็นและไม่เป็นภาระด้านการเงินของหน่วยงาน
(๒) กำกับดูแลและติดตามผลในการจ่ายค่าตอบแทนตามที่กำหนดไวในระเบียบนี้ 
(๓) พิจารณาเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(๔) สั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการชี้แจง ให้ความเห็น ให้ข้อเท็จจริง รวมทั้งเรียก 

เอกสารจากส่วนราชการ
(๔) ตีความและวินิจฉัยบีญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ในส่วนของสำนักการแพทย์ และ 

สำนักอนามัย แล้วแต่กรณี
(๖) ดำเนินการตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย 
ข้อ ๙ การจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกนอกเหนือจากที่กำหนดในระเบียบนี้ให้คณะกรรมการ 

ตามข้อ ๗ ประกาศกำหนดตามความจำเป็นและไม'เป็นภาระด้านการเงินของหน่วยงานและส่วนราชการ คังนี้ 
(๑) การจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นไม'เกินสองเท่าหรือปรับลดลงเกินกว่าร้อยละห้าสิบของอัตราที่ 

กำหนดไว้ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๗ ประกาศกำหนด แล้วเสนอปลัดกรุงเทพมหานครทราบ
(๒) การจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นเกินกว่าสองเท่าของอัตราที่กำหนดไว้ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๗ 

ประกาศกำหนด โดยความเห็นขอบของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ข้อ ๑ ๐  ค่าตอบแทนตามระเบียบน ีใ้ห้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีหมวดค่าตอบแทน 

ใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าตอบแทน เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ หรือเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานหรือ 
ส่วนราชการแล้วแต่กรณี

อำนาจการสั่งจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบ ิกจ่ายเง ิน 
การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน

๔๙๙



ข้อ ๑ ๑ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น หรือที่มิได้กำหนดไวในระเบียบนี้ไดให้นำ 
เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการเป็นกรณีๆ ไป

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

(ม.ร.ว.สุขุมพันธุ บริพัตร)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๕ ๐ ๐



หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน 
แก,บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการในส่วนราชการ 

ลังกัดสำนักการแพทย์ แนบท้ายระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก,

บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการในส่วนราชการสังกัดสำนักการแพทย์และสำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒

การให้บุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติราชการในส่วนราชการสังกัดสำนักการแพทย์ ให้ดำเนินการ 
ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

ข้อ ๑ การอนุมัติให้บุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติราชการให้เป็นอำนาจชองผู้อำนวยการสำนักการ 
แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือผู้อำนวยการวิทยาลัย แล้วแต่กรณี โดยให ้พ ิจารณาตามความจำเป ็น 
ชองหน่วยงานหรือส่วนราชการ

ข้อ ๒ บ ุคคลภายนอกที่มาช ่วยปฏิบ ัต ิราชการใหใด ้ร ับค ่าตอบแทนตามอ ัตราท ี่กำหนด ทั้งนี้ 
การคำนวณเวลาตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงให้ปดเป็น ๑ ช่ัวโมง และหากตํ่ากว่าครึ่งชั่วโมงให้ปัดทั้ง ดังนี้ 

๒.๑ แพทย์
๒.๑.๑ แพทย์ทั่วไป
- ให้บริการผู้ป่วยนอก ค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท
-  ให้บริการผู้ป่วยใน ค่าตอบแทนไม,เกินครั้งละ ๑ , ๐๐๐ บาท ถ้าเกิน ๒ ช่ัวโมง เพิ่มอีกช่ัวโมง 

ละ ๕๐๐ บาท
๒.๑.๒ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือแพทย์ผู้ชำนาญการพิเศษ
- ให้บริการผู้ป่วยนอก ค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๖๕๐ บาท
-  ให้บริการผู้ป่วยใน ค่าตอบแทนไม่เกินครั้งละ ๑ , ๓๐๐ บาท ถ้าเกิน ๒ ช่ัวโมง เพ่ิมอีกช่ัวโมง 

ละ ๖๕๐ บาท
- ให้บริการด้วยการทำหัตถการ แบ่งเป็น

๕ ๐ ๑



(๑) ทำหัตถการที่ห้องผ่าตัดใหญ่ ค่าตอบแทนชั่วโมงแรกรายละ ๓,๐๐๐ บาทต่อครั้ง ช่ัวโมง 
ต่อไปให้จ่ายเพิ่มอีกชั่วโมงละ ๑,๕๐๐ บาท

(๒) ทำหัตถการนอกห้องผ่าตัดใหญ่ ค่าตอบแทนชั่วโมงแรกรายละ ๒,๐๐๐ บาทต่อครั้ง 
ชั่วโมงต่อไปให้จ่ายเพิ่มอีกชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท 

แพทย์ที่เบิกค่าตอบแทนในกรณีทำห้ตถการแล้ว มิให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ซํ้าซ้อนในช่วงเวลา 
เดียวกันอีก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก,บุคคลภายนอกของสำนัก 
การแพทย์กำหนดหรือวินิจฉัย 

๒.๒ ทันตแพทย์
๒.๒.๑ ทันตแพทย์ทั่วไป
- ให้บริการผู้ปวยนอก ค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท
๒.๒.๒ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือทันตแพทย์ผู้ชำนาญการพิเศษ
- ให้บริการผู้ปวยนอก ค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๖๕๐ บาท
- ให้บริการด้วยการทำห้ตถการ เฉพาะทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านศัลยกรรมช่องปาก 

ซ่ึงทำห้ตถการที่ห้องผ่าตัดใหญ่ ค่าตอบแทนชั่วโมงแรกรายละ ๓,๐๐๐ บาทต่อครั้ง ช่ัวโมง 
ต่อไปให้จ่ายเพิ่มอีกชั่วโมงละ ๑,๕๐๐ บาท

ทันตแพทย์ที่เบิกค่าตอบแทนในกรณีทำห้ตถการแล้ว มิให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ 'ซา1ซ้อน'ใน'ช่วง 
เวลาเดียวกันอีก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก,บุคคลภายนอกของ 
สำนักการแพทย์กำหนดหรือวินิจฉัย

๒.๓ เภสัชกร ค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๒๕๐ บาท 
๒.๔ พยาบาล

๒.๔.๑ พยาบาลวิชาชีพ ค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท 
๒.๔.๒ พยาบาลเทคนิค ค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๑๘๐ บาท 
๒.๔.๓ เจ้าหน้าที่พยาบาล ค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๑๕๐ บาท 

๒.๕ บุคลากรทางการลาธารณสุข
๒.๕.๑ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท 
๒.๕.๒ วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 

๑๘๐ บาท
๒.๕.๓ ว ุฒ ิการศ ึกษาระดับประกาศน ียบ ัตรวิขาช ีพหรือเท ียบเท ่า ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 

๑๕๐ บาท
๒.๖ บุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญทางวิชาชีพเฉพาะ 

ด้านเป็นพิเศษ เช่น นิติศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชีซึ่งได้รับประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบบัญชี เทคโนโลยี 
สารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) และภาษาต่างประเทศ เป็นตัน ให้จ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

๒.๖.๑ วุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท 
๒.๖.๒ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๔๐๐ บาท

๕๐๒



๒.๗ บุคคลภายนอกอื่นๆ -
๒.๗.๑ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท 
๒.๗.๒ วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 

๑๘๐ บาท
๒.๗.๓ วุฒ ิการศ ึกษาระดับประกาศน ียบ ัตรวิชาช ีพหรือเท ียบเท ่า ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 

๑๕๐ บาท
๒.๗.๔ วุฒ ิการศึกษาตํ่ากว่าประกาศนียบ ัตรวิชาช ีพ ให้ปฏิบัติงานไม'น้อยกว่า ๗ ช่ัวโมง 

ค่าตอบแทนวันละ ๔๐๐ บาท
๒.๗.๕ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) 

หรืออาสาสมัครที่ม ีซ ื่ออื่นที่ทำหน้าที่หรือปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุข ให ้จ ่าย 
ค่าตอบแทน ดังนี้
ก. วันละ ๗๐ บาท สำหรับการช่วยปฏิบัติราชการเป็นเวลาติดต่อกันไม,น้อยกว่า 

๓ ช่ัวโมงครึ่ง
ช. วันละ ๑๔๐ บาท สำหรับการช่วยปฏิบัติราชการเป็นเวลาติดต่อกันไม,น้อยกว่า 

๗ ช่ัวโมง (ไม,รวมเวลาหยุดพัก)
ค. กรณีช่วยปฏิบัติราชการไม,ครบตามที่กำหนดใน ก. หรือ ข. ให้จ่ายค่าตอบแทน 

ในอัตราชั่วโมงละ ๒๐ บาท
ข้อ ๓ การสอนพิเศษให้จ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่าย.เงินค่าสอน 

พิเศษในมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔ การจ่ายค่าตอบแทนแก1ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชำนาญการพิเศษ ที่หน่วยงานหรือส่วนราชการ 

เชิญมาจากต่างประเทศ หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้กำหนดอัตราเป็นการพิเศษเฉพาะราย 
โดยขออนุมัติหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก่อนที่จะเชิญบุคคลภายนอกดังกล่าว 
มาช่วยปฏิบัติราชการ

๙ ๐ ฅ



หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก1บุคคลภายนอก 
ที่ช่วยปฏิบัติราชการในส่วนราชการลังกัดสำนักอนามัย 

แนบท้ายระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก,

บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการไนส่วนราชการสังกัด 
สำนักการแพทย์และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒

การให้บุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติราชการในส่วนราชการสังกัดสำนักอนามัยให้ดำเนินการภายใต้ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

ข้อ ๑ การอนุมัติให้บุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติราชการ และอนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน ให้เป็น 
อำนาจของผู้อำนวยการสำนักอนามัย โดยมีอำนาจอนุมัติครั้งหนึ่งไม'เกิน ๔ เดือน

การอนุมัติให้บุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติราชการให้พิจารณาลักษณะงานที่ปฏิบัติจะต้องเหมาะสม 
ตรงตามวุฒิการศึกษา

ข้อ ๒ บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุมัติให้ช่วยปฏิบัติราชการให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่กำหนด 
ทั้งนี้ เศษของชั่วโมงให้บิดทิ้ง ด้งนี้

๒.๑ แพทย์ ทันตแพทย์ นายลัตวแพทย์ ให้จ่ายค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท แต่ไม,เกินวันละ
๔,๐๐๐ บาท

๒.๒ เภสัชกรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้จ่ายค่าตอบแทนชั่วโมงละ 
๒๕๐ บาท แต่ไม'เกินวันละ ๒,๐๐๐ บาท

๒.๓ น ักว ิทยาศาสตร ์การแพทย์ น ักเทคน ิคการแพทย์ พยาบาลวิชาช ีพ พยาบาลเวชปฏิบ ัต ิ 
นักอาชีวอนามัย นักวิชาการด้านสาธารณสุข นักวิชาการลัตวบาล ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ข้ึนไป ให้จ่ายค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท แต่ไม'เกินวันละ ๑,๖๐๐ บาท

๒.๔ สัตวแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาบาลเทคนิค ทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงาน 
เภสัชกร เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานสัตวบาล ที่มีวุฒิการศึกษ'าต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ให้จ่าย 
ค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๑๘๐ บาท แต่ไม'เกินวันละ ๑,๔๔๐ บาท

๕ ๐ ๙

เ



๒.๕ เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์ ผู้ช่วย 
ทันตแพทย์ ผู้ช่วยเภสัชกร ให้จ่ายค่าตอบแทนชั่วโมงละ-๑๕๐ บาท แต่ไม่เกินวันละ ๑,๒๐๐ บาท

๒.๖ บุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญทางวิชาชีพเฉพาะ 
ด้านเป็นพิเศษ เช่น นิติศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชีซึ่งได้รับประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบบัญชี เทคโนโลยี 
สารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น ให้จ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

๒.๖.๑ วุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท 
๒.๖.๒ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๔๐๐ บาท 

๒.๗ บ ุคคลภายนอกอื่นนอกเหนือจากบุคคลภายนอกใน ๒.๑ - ๒.๕ ท ี่ช ่วยปฏิบ ัต ิราชการ 
ต้องปฏิบัติงานเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าวันละ ๗ ช่ัวโมง ไม,รวมเวลาหยุดพัก ให้จ่ายค่าตอบแทน ดังนี้ 

๒.๗.๑ ผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาฃึ้นไป วันละ ๖๐๐ บาท
๒.๗.๒ ผู้มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนืยบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือเทียบเท่า วันละ ๕๐๐ บาท
๒.๗.๓ ผู้มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนืยบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า วันละ ๔๐๐ บาท 
๒.๗.๔ ผู้มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท่า วันละ ๓๐๐ บาท
๒.๗.๕ ผู้มี'วุฒิการศึกษาตํ่าภว่าที่กำหนด'ใน ๒.๗.๔ วันละ ๒๐๐ บาท

๒.๘ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บาน (อสม.) และอาสาสมัครลาธารณสุข (อสส.) หรืออาสา 
สมัครที่มีซื่ออื่นที่ทำหน้าที่หรือปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุข ให้จ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

๒.๘.๑ วันละ ๗๐ บาท สำหรับการช ่วยปฏิบ ัต ิราชการเป ็นเวลาต ิดต ่อก ันไม,น ้อยกว่า 
๓ ช่ัวโมงครึ่ง

๒.๘.๒ วันละ ๑๔๐ บาท สำหรับการช่วย‘ปฏิบัต ิราชการเป็นเวลาติดต่อกันไม,น ้อยกว่า 
๗ ช่ัวโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก)

๒.๘.๓ กรณีช่วยปฏิบัติราชการไม่ครบตามที่กำหนดใน ๒.๘.๑ หรือ ๒.๘.๒ให้จ่ายค่าตอบแทน 
ใบอัตราชั่วโมงละ ๒๐ บาท

๕๐๔



ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยค่าตอบแทนแก,บุคคลภายนอกท่ีช่วยปฏิบัติราชการ 

ด้านงานบริการลาธารณะ 
พ.ศ. ๒๕๔๑

โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าตอบแทนแก,บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติ 
ราชการด้านงานบริการสาธารณะ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับข้อ ๖ และข้อ ๗ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าตอบแทนแก'บุคคลภายนอก 
ที่ช่วยปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๓๖ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าตอบแทนแก,บุคคลภายนอกที่ช่วย 
ปฏิบัติราชการด้านงานบริการสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๑”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให่ใช้บังคับตั้งแต่วันกัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรีอซี่งชัด 

หรือแย้งกับระเบียบนี้ให่ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ใหปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑ 
ข้อความทั่วไป

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านงาบบริการสาธารณะ เรียกว่าอาสา 
สมัครงานบริการสาธารณะ

๔ ๐ ๖



ห ม ว ด  ๒

กิจการที่อาสาสมัครงานบริการสาธารณะมาช่วยปฏิบัติราชการ

ข้อ ๖ กิจการที่อาสาสมัครงานบริการสาธารณะมาช่วยปฏิบัติราชการ ได้แก่ 
(๑) งานบริการสาธารณะประเภท การดูแลบำรุงร ักษา การขุดลอก ล้างหรือทำความสะอาด 

สิ่งสาธารณประโยซน้โนพื้นที่กรุงเทพมหานคร เช่น ถนน ซอย สะพาน สะพานลอย สวนหย่อม ซานหญ้าสาธารณะ 
สนามกีฬา สนามเด็กเล่น

(๒) การควบคุม กำกับการปฏิบัติงานของกลุ่มอาสาสมัครงานบริการสาธารณะตาม (๑) ตั้งแต่ 
๒๐ คนข้ึนไป ให้มีอาสาสมัครงานบริการสาธารณะที่เป็นผู้ควบคุมได้ ๑ คน

หมวด ๓
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

ข้อ ๗ อาสาสมัครงานบริการสาธารณะจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) อาสาสมัครงานบริการสาธารณะจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีข้ึนไป สำหรับอาสาสมัคร 

งานบริการสาธารณะที่เป็นผู้ควบคุม กำกับการปฏิบัติงานตามข้อ ๖ (๒) จะต้องมีคุณวุฒิอย่างตํ่าปริญญาตรี 
(๒) มีความประพฤติเรียบร้อย
(๓) ไม'เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจบไม,สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตพื้นเฟิอน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก,สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าข้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก,สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

ข้อ ๘ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาสาสมัครงานบริการสาธารณะให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้หน่วยงานที่ประสงค์จะให้อาสาสมัครงานบริการสาธารณะมาช่วยปฏิบัติราฃการประกาศ 

รับสมัคร โดยแจ้งจำนวนและประเภทของกิจการที่ต้องปฏิบัติ
(๒) ให้หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการคัดเลือกอาสาสมัครงานบริการสาธารณะตาม 

หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานเห็นสมควร

๕๐ ๗



หมวด ๔

หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจ่ายค่าตอบแทน

ข้อ ๙ การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก'อาสาสมัครงานบริการสาธารณะตามระเบียบนี้ให้กระทำได้เฉพาะ 
วันและเวลาที่ได้ปฏิบัติงานจริง ดังนี้

. (๑) อัตราค่าตอบแทนอาสาสมัครงานบริการสาธารณะ ตามข้อ ๖ (๑ )ให้เบิกจ่ายค.นละ ๑๕๐ บาท 
(๒) อัตราค่าตอบแทนอาสาสมัครงานบริการสาธารณะ ตามข้อ ๖ (๒)ให้เบิกจ่ายคนละ ๒๐๐ บาท 
ข้อ ๑๐ การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ดำเนินการตามข้อบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่ง 

ที่กรุงเทพมหานครถือปฏิบัติ

หมวด ๕
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้าปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานและการสินสุดการปฏิบัติงาน

ข้อ ๑๑ การเข้าปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานและการสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ให้เบินไปตามที่หัวหน้า 
หน่วยงานเจ้าของเรื่องกำหนด แต่ทั้งนี้ต้องไม'น้อยกว่าวันละ ๘ ช่ัว'โมง

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเบินอย่างอื่น หรือที่ไม'มีกำหนดไวในระเบียบนี้ให้เสนอ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการเบินกรณีๆ ไป

ประกาศ ณ วันท่ี ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

(ลงซื่อ) พิจิตต รัตตกุล
(นายพิจิตต รัตตกุล)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๕ ๐ ๘
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ปฏิบัติราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๔

เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ห ัวหน้าผ ู้ตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในลังลัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการเขต

พร้อมหนังสือนี้สำนักงาน ก.ก. ขอส่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการจ่ายค่าตอบแทนแก,บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒(ะ๕๔ 
มาเพื่อโปรดทราบ

สุรศักดี้ สอนเคลือ 
(นายสุรศักดึ๋ สอนเคลือ)

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.

๕ ๐ ๙



ระเบืยบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจ่ายค่าตอบแทน 

แก่บุคคลภายนอกท่ีช่วยปฏิบัติราชการ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

พ.ศ. ๒๕๔๔

โดยที่เป ็นการสมควรกำหนดระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการในการจ่าย 
ค่าตอบแทนแก,บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ และข้อ ๗ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การจ่ายค่าตอบแทน 
แก'บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๓๖ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อ 
ไปนี้

ข้อ ๑ ระเบ ียบน ี้เร ียกว่า “ระเบ ียบกรุงเทพมหานครว่าด ้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการในการจ่าย 
ค่าตอบแทนแก'บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๔๔๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให่ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นด้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แลัวในระเบียบนี้หรือซึ่งชัด 

หรือแย้งกับระเบียบนี้ให่ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑ 
ข้อความทั่วไป

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลผู้มีค'วามรู้ประสบการณ์ ซึ่งให้คำปรึกษาในกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
“ผู้เช ี่ยวชาญ” หมายความว่า บุคคลผู้มีความรู้ประสบการณ์ และมีความชำนาญในด้านการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลเป็นพิเศษ

๔ ๑ ๐



หมวด ๒
กิจการที่บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ

ข้อ ๖ กิจการที่จะให้บุคคลภายนอกฃ่วยปฏิบัติราชการ ได้แก่ 
(๑) การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(๒) การดำเนินกิจกรรมหรือดำเนินงานในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เซ่น การวางแผนกำลังคน การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การกำหนดกรอบอัตรากำลัง การจัดและหรือ 
พัฒนาระบบงาน การสร้างและพัฒนาเครื่องมือและหรือแบบทดสอบที่ใข้ในการสรรหาและดัดเลือก เป็นด้น

หมวด ๓
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก

ข้อ ๗ บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามระเบียบนี้จะต้องมี 
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) ท ี่ป ร ึกษ าจะต ้องเป ็น ผ ู้จบการศ ึกษาระด ับปร ิญ ญ าโทห ร ือเท ียบ เท ่าข ึ้น ไป และเป ็นผ ู้ม ี 
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่าสิบปี

(๒) ผู้เชี่ยวชาญจะต้องเป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีคุณสมบัติตรง 
ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

(ก) ปฏิบัติหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไม,น้อยกว่าห้าปี 
(ข) ปฏิบัติหรือเคยปฏิบัติงานเป็นผู้สอนในสถาบันการศึกษาภาครัฐหรือภาคเอกซนไม่ตํ่ากว่า 

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในวิชาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลไม,น้อยกว่าห้าปี
(ค) มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลไม'น้อยกว่าห้าเรื่อง 

ข้อ ๘ การอนุมัติให้บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ให้อนุมัติได้เป็นครั้งคราวตามความจำเป็น 
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของผู้ปฏิบัติ ความเร่งด่วน และประโยชน์ของทางราชการเป็นเกณฑ์พิจารณา

ข้อ ๙  การอนุมัติให้บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นอำนาจ 
ชองหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. และให้หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เป็นผู้แต่งตั้งที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญกำหนดระยะเวลา 
การปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ชองที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในการช่วยปฏิบัติ 
ราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

(&  (5) (5)



ห ม ว ด  ๔

หลักเกณฑ์และวิธีการในการจ่ายค่าตอบแทน

ข้อ ๑๐ การจ่ายค่าตอบแทนแก,บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการตามระเบียบนี้ ให้กระทำได้ 
เฉพาะแก'บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการตามวันและเวลาที่ได้รับอนุมัติและปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้การคำนวณ 
เวลาตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงขึ้นไปให้บิดเป็นหนึ่งชั่วโมงและหากตVกว่าครึ่งชั่วโมงให้บีดทั้งโดยให้ได้รับค่าตอบแทนดังนี้ 

(๑) ที่ปรึกษาค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๒,๐๐๐ บาทต่อคน 
(๒) ผู้เชี่ยวชาญค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาทต่อคน
ข้อ ๑ ๑  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ดำเนินการตามข้อบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งที่ 

กรุงเทพมหานครถือปฏิบัติ

หมวด ๔
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงาน และการสิ้นสุดการปฏิบัติงาน

ข้อ ๑๒ การเข้าปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน และการสิ้นสุดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่หัวหน้า 
สำนักงาน ก.ก. กำหนด และอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

(๑) ที่ปรึกษาให้ปฏิบัติงานวันละไม,เกินสามชั่วโมง 
(๒) ผู้เชี่ยวชาญให้ปฏิบัติงานวันละไม,เกินหกชั่วโมง
ข้อ ๑๓ ในกรณ ีท ี่ม ีเหตุจำเป ็นสมควรปฏิบ ัต ิเป ็นอยางอื่น หรือที่ไม,ได้กำหนดไว่ในระเบียบนี้ 

ให้เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการเป็นกรณีๆ ไป

ประกาศ ณ วันที ่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(ม.ร.ว.สุขุมพันธุ บริพัตร)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๔๒๘ และข้อ ๒๑ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๔๔ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
จึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อ'โปนี้

ข้อ ๑ ระเบ ียบน ี้เร ียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๔๔๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ เงินรายรับ” หมายความ ว่าเงินรายรับตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภท 

รับ - รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ
“สถานบริการสาธารณสุข” หมายความว่า ส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครที่ 

เป็นสถานพยาบาล หรือสถานอื่นใดที่อำนวยบริการอันเป็นสาธารณประโยชน์ หรือประซาสงเคราะห์ 
“ เงินบำรุง” หมายความว่า
(๑) เงินรายรับจากการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของสถานบริการสาธารณสุข
(๒) เงิน'ที่มีผู้'บริจาค หรืออุทิศให้ โดยไม,ได้ระบุว่าให้ใช้จ่ายในกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ
(๓) เงินที่สถานบริการสาธารณสุขได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆ
(๔) เงินรายรับประเภทเงินรายได้จากทรัพย์สิน
(๔) ดอกผลจากเง ินบำรุง
(๖) เงินที่สำนักอนามัยได้มาจาก

๔๑๓



(ก) เงินบำรุงตาม (๑) ถึง (๕) ที่สถานบริการสาธารณสุขส่งสมทบไว้ที่สำนักอนามัย 
(ข) การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่ออำนวยบริการอันเป็นสาธารณประโยชน์ 
(ค) ดอกผลของเงินตาม (ก) และ (ข)

(๗) เงินบำรุงที่มีอยู1ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๕ เงินบำรุง ให้สถานบริการสาธารณสุขและสำนักอนามัยใช้จ่ายได้ดังนี้ 
(๑) กิจการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสถานบริการสาธารณสุข หรือสำนักอนามัย และให้กระทำได้ 

เฉพาะกรณีที่จะพึงจ่ายจากเงินงบ.ประมาณได้แต่เงินงบประมาณไม'มี หรือมีไม'เพียงพอ หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน 
ไม'สามารถเบิกจ่ายเงินจากเงินงบประมาณได้ทัน หรือมีเหตุขัดช้องประการอื่น

(๒) กิจการอื่นที่จำเป็นในการบริการหรือสนับสนุนการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ข้อ ๖  รายจ่ายดังต่อไปนี้ ห้ามจ่ายจากเงินบำรุง
(๑) รายจ่ายเป็นเงินยืม เว้นแต่เป็นการยืมเพื่อใซในกิจการของสถานบริการสาธารณสุข หรือส่วน 

ราชการในสังกัดสำนักอนามัย
(๒) รายจ่ายในลักษณะบำเหน็จ บำนาญ เงินสวัสดิการ และเงินสงเคราะห์อื่นๆ 
(๓) รายจ่ายเพื่อซื้อยานพาหนะ ยกเว้นรถบริการทางการแพทย์ 
ข้อ ๗ ให้กำหนดวงเงินในการเก็บรักษาเงินบำรุงไว้ด้งนี้ 
(๑) สถานบริการสาธารณสุข ไม'เกิน (ะ๐,๐๐๐ บาท 
(๒) สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ไม'เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
เงินบำรุงส่วนที่เกินให้นำฝากธนาคารที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด 
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การพัสดุ การสั่งก่อหนี้ และการสั่งจ่าย 

เงิน ให้ดำเนินการตามข้อบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งที่กรุงเทพมหานครใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๘ ให้สถานบริการสาธารณสุขหรือส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัย ที,มกีารรับจ่ายเงินตาม 

ระเบียบนี้ทำบัญชีการรับ การจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดเท่าที่จำเป็น และบรรดาเอกสาร.หลัก 
ฐานการใช้จ ่ายเงินบำรุงจะต้องเก็บรวบรวมรักษาไว้ให ้ครบถ้วนพร้อมที่จะทำการตรวจสอบได้ และเมื่อสิ้น 
ปีงบประมาณให้รายงานการรับ การจ่ายเงินประจำปี และยอดเงินคงเหลือให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ

ข้อ ๙  ทุกวันสิ้นเดือนให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง นำเงินบำรุงส่งสมทบไว้ที่สำนักอนามัย 
ร้อยละห้าสิบของรายรับประจำเดือนนั้น ๆ

ข้อ ๑ ๐ ในกรณทีี่มีเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น หรือท่ีมิได้กำหนดไว้ในระเบียบน ีใ้หน้ำเสนอ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาเป็นกรณี  ๆ ไป

ประกาศ ณ วันที ่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕:๕ 
หม่อมราฃวงศ์สุขุมพันธุ บริพัตร 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๙ ๑ ๔



ระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากร 

ทางการสาธารณสุข ห้วงเวลา 
พ.ศ. ๒๕๕๑

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด ้วยค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ 
เภสัชกร และบุคลากรทางการสาธารณสุข ห้วงเวลา ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๔๒๘ ประกอบกับข้อ ๔ และข้อ ๗ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ 
เภสัชกร และบุคลากรทางการสาธารณสุข ห้วงเวลา พ.ศ. ๒๔๓๔ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงกำหนดระเบียบ 
ข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 
และบุคลากรทางการสาธารณสุข ห้วงเวลา พ.ศ. ๒๔๔๑”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันกัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทาง 

การสาธารณสุข ห้วงเวลา พ.ศ.๒๔๔๗
(๒) ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทาง 

การสาธารณสุข ห้วงเวลา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๘
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งชัดหรือแย้ง 

กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“แพทย์ห้วงเวลา” หมายความว่า แพทย์นอกเวลา แพทย์ที่ปรึกษา แพทย์ทั่วไป แพทยิ่เฉพาะโรค 

แพทย์เฉพาะทาง ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่ไม,ได้สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมาปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลา 
ที่กำหนดให้

(8̂ (5)(เ̂



“ทันตแพทย์ห้วงเวลา” หมายความว่า ทันตแพทย์ที่ปรึกษา ทันตแพทย์ทั่วไป ทันตแพทย์เฉพาะทาง 
ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่ไม'ได้สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมาปฏิบัติงานช่วงระยะเวลาที่กำหนดให้

“ เภสัชกรห้วงเวลา” หมายความว่า เภสัชกรที่ปรึกษา เภสัชกรท่ัวไป ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
ท่ีไม,ได้สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมาปฏิบัติงานช่วงระยะเวลาที่กำหนดให้

“บุคลากรทางการสาธารณสุขห้วงเวลา” หมายความว่า บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข 
ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่ไม่ได้สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมาปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาที่กำหนดให้ เช่น 
นายสัตวแพทย์ สัตวแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการพยาบาล 
นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักจิตวิทยา นักวิชาการศึกษาพิเศษ นักกิจกรรมบำบัด พยาบาลเวช 
ปฏิบัติ พยาบาลเทคนิค ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าหน้าที่เวชสถิติ นักเวช 
ระเบียน ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่เภสัชกร ผู้ช่วยเภสัชกร เป็นด้น

ข้อ ๕ การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก'แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการสาธารณสุข 
ห้วงเวลา ให้พิจารณาความเหมาะสมและความจำเป็นของงาน และไม่เป็นภาระแก'สถานะการเงินชองหน่วยงาน 
หรือส่วนราชการ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานห้วงเวลา 
ท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๖ ให ้ม ีคณะกรรมการพิจารณากำหนดเงินค ่าตอบแทนผู้ปฏ ิบ ัต ิงานห้วงเวลา จำนวนสอง
คณะ ดังนี้

๖.๑ คณะกรรมการพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบ ัติงานห้วงเวลาชองสำนักการแพทย์ 
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เป็นประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ที่ได้รับมอบ 
หมาย เป็นรองประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการหรือข้าราชการในสังกัดที่ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ 
คัดเลือก จำนวนไม่เกินสิบห้าคนเป็นกรรมการ และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการ 
รวมทั้งให้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ไม'เกินสองคน

๖.๒ คณะกรรมการพ ิจารณากำหนดเงินค ่าตอบแทนผู้ปฏ ิบ ัต ิงานห ้วงเวลาชองสำน ักอนามัย 
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักอนามัย เป็นประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นรองประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการหรือข้าราชการในสังกัดที่ผู้อำนวยการสำนักอนามัยคัดเลือก 
จำนวนไม่เกินสิบห้าคนเป็นกรรมการ และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการ รวมทั้งให้ 
แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการไดไม'เกินสองคน

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ปรับเพ ิ่มหรือปรับลดอัตราค่าตอบแทนนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบ ียบนี้ตามข้อ ๗ 

โดยให้พิจารณาตามความจำเป็นและไม่เป็นภาระด้านการเงินของหน่วยงาน
(๒) กำกับดูแลและติดตามผลในการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามที่กำหนดไวิในระเบียบนี ้
(๓) พิจารณาเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขระเบียบต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(๔) สั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างชองส่วนราชการชี้แจง ให้ความเห็น ให้ข้อเท็จจริงรวมทั้งเรียกเอกสาร 

จากส่วนราชการ

๔ ๑ ๖



(๕) ตีความและวินิจฉัยบีญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ในส่วนของสำนักการแพทย์และ 
สำนักอนามัย แล้วแต่กรณี

(๖) ดำเนินการตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือปล้ดกรุงเทพมหานครมอบหมาย 
ข้อ ๗ การจ'ายเง ินค ่าตอบแทนผ ู้ปฏ ิบ ัต ิงานห ้วงเวลานอกเห น ือจากท ี่กำห นดในระเบ ียบน ี้ 

ให้คณะกรรมการตามข้อ ๖ ประกาศกำหนดตามความจำเป็นและไม่เปึนภาระด้านการเงินของหน่วยงาน ดังนี้ 
(๑) การจ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นไม'เกินหนึ่งเท่า หรือปรับลดลงไม'เกินร้อยละห้าสิบของอัตราที่ 

กำหนดไว้ให้คณะกรรมการตามข้อ ๖ ประกาศกำหนด แล้วเสนอปลัดกรุงเทพมหานครทราบ
(๒) การจ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นไม่เกินสองเท่า หรือปรับลดลงเกินกว่าร้อยละห้าสิบของอัตรา 

ที่กำหนดไว้ให้คณะกรรมการตามข้อ ๖ ประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของปลัดกรุงเทพมหานคร
(๓) การจ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นเกินกว่าสองเท่าของอัตราที่กำหนดไว้ ให้คณะกรรมการตาม 

ข้อ ๖ ประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ข้อ ๘ เง ิน ค ่าต อ บ แ ท น ต าม ระเบ ียบ น้ี ให ้เบ ิก จ ่าย เง ิน จ าก งบ ป ร ะ ม าณ ร าย จ ่าย ป ร ะจำปี 

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าตอบแทน หรือเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง สถานบริการ 
สาธารณสุข เง ินบำรุงว ิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวซิรพยาบาล เง ินบำรุงว ิทยาลัยพยาบาล 
เกื้อการุณย์ เงินบำรุงโรงพยาบาล หรือเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพของสถานพยาบาลแล้วแต่กรณี

ข้อ ๙ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น หรือที่มิได้กำหนดไวิในระเบียบนี้ให้นำเสนอ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาลั่งการเป็นกรณี  ๆ ไป

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑

(นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๕ ๑ ๗



หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทน 
ผู้ปฏิบัติงานห้วงเวลา ในส่วนของสำนักการแพทย ์

แนบท้ายระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภลัซกร 
และบุคลากรทางการสาธารณสุข ห้วงเวลา พ.ศ. ๒๕๕๑

ให้แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการสาธารณสุข ห้วงเวลา ที่ปฏิบัติงานในส่วนราชการ 
ในสังกัดสำนักการแพทย์ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากร 
ทางการสาธารณสุข ห้วงเวลา พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้

ข้อ ๑ ให้กำหนดค่าตอบแทนแพทย์ห้วงเวลา ดังนี้
(๑) แพทย์ทั่วไป ให้จ่ายค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท โดยให้ปฏิบัติงานวันละไม,เกิน ๒ ครั้ง  ๆ

ละไม'เกิน ๔ ช่ัวโมง
(๒) แพทย์เฉพาะโรค แพทย์เฉพาะทาง ให้จ่ายค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๖๕๐ บาท โดยให้ปฏิบัติงาน 

วันละไม'เกิน ๒ คร้ังๆ ละไม่เกิน ๔ ช่ัวโมง
(๓) แพทย์นอกเวลา ให้จ่ายค่าตอบแทนผลัดละ ๓,๒๐๐ บาท โดยให้ปฏิบัติงานผลัดละ ๘ ช่ัวโมง
(๔) แพทย์ที่ปรึกษา ให้จ่ายค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท โดยให้ปฏิบัติงานวันละไม'เกิน ๒ คร้ัง  ๆ

ละไม่เกิน ๔ ช่ัวโมง
ข้อ ๒ ให้กำหนดค่าตอบแทนทันตแพทย์ห้วงเวลา ดังนี้
(๑) ทันตแพทย์ทั่วไป ให้จ่ายค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท โดยให้ปฏิบัติงานวันละไม'เกิน 

๒ คร้ัง  ๆ ละไม'เกิน ๔ ช่ัวโมง
(๒) ทันตแพทย์เฉพาะทาง ให้จ่ายค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๖๕๐ บาท โดยให้ปฏิบัติงานวันละไม'เกิน 

๒ คร้ัง  ๆ ละไม'เกิน ๔ ช่ัวโมง
(๓) ทันตแพทย์ที่ปรึกษา ให้จ่ายค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท โดยให้ปฏิบัติงานวันละไม'เกิน 

๒ คร้ัง  ๆ ละไม่เกิน ๔ ช่ัวโมง
ข้อ ๓ ให้กำหนดค่าตอบแทนเภสัชกรห้วงเวลา ดังนี้
(๑) เภสัชกรทั่วไป ให้จ่ายค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๒๕๐ บาท โดยให้ปฏิบัติงานวันละไม'เกิน ๒ คร้ัง 

ละไม'เกิน ๔ ช่ัวโมง

๕๑๘



๘ ช่ัวโมง
(๓) เภสัชกรที่ปรึกษา ให้จ่ายค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๒(ะ๐ บาท โดยให้ปฏิบัติงานวันละไม่เกิน 

๒ คร้ัง  ๆ ละไม'เกิน ๔ ช่ัวโมง
ข้อ ๔ ให้กำหนดค่าตอบแทนพยาบาลห้วงเวลา ดังนี้
(๑) พยาบาลวิชาชีพ ให้จ่ายค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๒0 ๐ บาท โดยให้ปฏิบัติงานวันละไม,เกิน 

๒ ครั้ง  ๆ ละไม่เกิน ๔ ช่ัวโมง
กรณีที่ปฏิบัติงานเป็นผลัด ให ้จ ่ายค่าตอบแทนผลัดละ ๑,๐๐๐ บาท โดยให้ปฏิบัติงานผลัดละ

๘ ช่ัวโมง
(๒) พยาบาลเทคนิค ให้จ่ายค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๑๘๐ บาท โดยให้ปฏิบัติงานวันละไม,เกิน ๒ คร้ัง  ๆ

ละไม่เกิน ๔ ช่ัวโมง
กรณีที่ปฏิบัติงานเป็นผลัด ให้จ่ายค่าตอบแทนผลัดละ ๘๐๐ บาท โดยให้ปฏิบัติงานผลัดละ ๘ ช่ัวโมง 
(๓) เจ้าหน้าที่พยาบาล ให้จ่ายค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๑ (ะ๐ บาท โดยให้ปฏิบัติงานวันละไม,เกิน 

๒ คร้ัง  ๆ ละไม,เกิน ๔ ช่ัวโมง
กรณีที่ปฏิบัติงานเป็นผลัด ให้จ่ายค่าตอบแทนผลัดละ ๖๐๐ บาท โดยให้ปฏิบัติงานผลัดละ ๘ ช่ัวโมง 
ข้อ ๕ ให้กำหนดค่าตอบแทนบุคลากรทางการสาธารณสุขห้วงเวลาอื่น ดังนี้ 
(๑) บุคลากรทางการสาธารณสุฃที่ม ีคุณวุฒ ิระดับปริญญาตรีทางด้านสาธารณสุขที่เกี่ยว1ข้องหรือ 

เทียบเท่าขึ้นไป ให้จ่ายค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท โดยให้ปฏิบัติงานวันละไม,เกิน ๒ คร้ัง  ๆ ละไม,เกิน ๔ ช่ัวโมง 
กรณีที่ปฏิบัติงานเป็นผลัด ให้จ่ายค่าตอบแทนผลัดละ ๑,๐๐๐ บาท โดยให้ปฏิบัติงานผลัดละ

๘ ช่ัวโมง
(๒) บุคลากรทางการสาธารณสุขที่มีคุณวุฒิระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้จ่ายค่าตอบแทน 

ชั่วโมงละ ๑๘๐ บาท โดยให้ปฏิบัติงานวันละไม,เกิน ๒ คร้ัง  ๆ ละไม,เกิน ๔ ช่ัวโมง
กรณีที่ปฏิบัติงานเป็นผลัด ให้จ่ายค่าตอบแทนผลัดละ ๘๐๐ บาท โดยให้ปฏิบัติงานผลัดละ ๘ ช่ัวโมง 
(๓) บุคลากรทางการสาธารณสุฃที่มีคุณวุฒิระดับ ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้จ่ายค่าตอบแทน 

ชั่วโมงละ ๑๕๐ บาท โดยให้ปฏิบัติงานวันละไม,เกิน ๒ คร้ัง  ๆ ละไม,เกิน ๔ ช่ัวโมง
กรณีที่ปฏิบัติงานเป็นผลัด ให้จ่ายค่าตอบแทนผลัดละ ๖๐๐ บาท โดยให้ปฏิบัติงานผลัดละ ๘ ช่ัวโมง

(๒) เภส ัชกรท ั่วไปนอกเวลา ให ้จ ่ายค ่าตอบแทนผลัดละ ๑,๕ 0 0  บาท โดยให ้ปฏ ิบ ัต ิงานผลัดละ

๙ ๑ ๙



หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานห้วงเวลา 
ในส่วนราชการลังกัดสำนักอนามัย

แนบท้ายระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 
และบุคลากรทางการสาธารณสุข ห้วงเวลา พ.ศ. ๒๕๕๑

ให้แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการสาธารณสุข ห้วงเวลา ที่ปฏิบัติงานในส่วนราชการ 
ในสังกัดสำนักอนามัยตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากร 
ทางการสาธารณสุฃ ห้วงเวลา พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้

ข้อ ๑ ให้กำหนดค่าตอบแทนแพทย์ห้วงเวลา ดังนี้
(๑) แพทย์ทั่วไป ให้จ่ายค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท โดยให้ปฏิบัติงานวันละไม,เกิน ๒ คร้ัง  ๆ

ละไม่เกิน ๔ ช่ัวโมง
(๒) แพทย์เฉพาะโรค แพทย์เฉพาะทาง ให้จ่ายค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๖๕๐ บาท โดยให้ปฏิบัติงาน 

วันละไม่เกิน ๒ คร้ัง  ๆ ละไม,เกิน ๔ ช่ัวโมง
(๓) แพทย์ที่ปรึกษา ให้จ่ายค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท โดยให้ปฏิบัติงานวันละไม,เกิน ๒ คร้ัง  ๆ

ละไม,เกิน ๔ ช่ัวโมง
ข้อ ๒ ให้กำหนดค่าตอบแทนทันตแพทย์ห้วงเวลา ดังนี้
(๑) ทันตแพทย์ทั่วไป ให้จ่ายค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท โดยให้ปฏิบัติงาบวันละไม,เกิน 

๒ คร้ัง  ๆ ละไม่เกิน ๔ ช่ัวโมง
(๒) ทันตแพทย์เฉพาะทาง ให้จ่ายค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๖๕๐ บาท โดยให้ปฏิบัติงานวันละไม,เกิน 

๒ คร้ัง  ๆ ละไม,เกิน ๔ ช่ัวโมง
(๓) ทันตแพทย์ที่ปรึกษา ให้จ่ายค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท โดยให้ปฏิบัติงานวันละไม,เกิน 

๒ คร้ัง  ๆ ละไม่เกิน ๔ ช่ัวโมง
ข้อ ๓ ให้กำหนดค่าตอบแทนเภสัชกรห้วงเวลา ดังนี้
(๑) เภสัชกรท่ัวไป ให้จ่ายค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๒๕๐ บาท โดยให้ปฏิบัติงานวันละไม่เกิน ๒ คร้ัง  ๆ

ละไม,เกิน ๔ ช่ัวโมง

๕ ๒ ๐



(๒) เภสัชกรที่ปรึกษา ให้จ่ายค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๒๕๐ บาท โดยให้ปฏิบัติงานวันละไม่เกิน 
๒ คร้ัง  ๆ ละไม,เกิน ๔ ช่ัวโมง

ข้อ ๔ ให้กำหนดค่าตอบแทนนายสัตวแพทย์ห้วงเวลา ดังนี้
(๑) นายสัตวแพทย์ทัวไป ให้จ่ายค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๕ 00 บาท โดยให้ปฏิบัติงานวันละไม่เกิน 

๒ คร้ัง  ๆ ละไม,เกิน ๔ ช่ัวโมง
(๒) นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษา ให้จ่ายค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท โดยให้ปฏิบัติงานวันละ 

ไม,เกิน ๒ คร้ัง  ๆ ละไม,เกิน ๔ ช่ัวโมง
ข้อ ๕ ให้กำหนดค่าตอบแทนพยาบาลห้วงเวลา ดังนี้
(๑) พยาบาลวิชาชีพ ให้จ่ายค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท โดยให้ปฏิบัติงานวันละไม,เกิน 

๒ คร้ัง  ๆ ละไม,เกิน ๔ ช่ัวโมง
(๒) พยาบาลเทคนิค ให้จ่ายค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๑๘๐ บาท โดยให้ปฏิบัติงานวันละไม,เกิน ๒ คร้ัง  ๆ

ละไม่เกิน ๔ ช่ัวโมง
(๓) เจ้าหน้าที่พยาบาล ให้จ่ายค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๑๕๐ บาท โดยให้ปฏิบัติงานวันละไม'เกิน 

๒ คร้ัง  ๆ ละไม,เกิน ๔ ช่ัวโมง
ข้อ ๖  ให้กำหนดค่าตอบแทนบุคลากรทางการสาธารณสุขห้วงเวลาอื่น ดังนี้
(๑) บุคลากรทางการสาธารณสุฃที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีทางด้านสาธารณสุฃที่เกี่ยวข้องหรือเทียบ 

เท่าขึ้นไป ให้จ่ายค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท โดยให้ปฏิบัติงานวันละไม่เกิน ๒ คร้ัง■  ๆ ละไม่เกิน ๔ ช่ัวโมง'
(๒) บุคลากรทางการสาธารณสุชที่มีคุณวุฒิระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้จ่ายค่าตอบแทน 

ชั่วโมงละ ๑๘๐ บาท โดยให้ปฏิบัติงานวันละไม่เกิน ๒ คร้ัง  ๆ ละไม่เกิน ๔ ช่ัวโมง
(๓)' บุคลากรทางการสาธารณสุฃที่มีคุณวุฒิระดับ ปวซ. หรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้จ่ายค่าตอบแทน 

ชั่วโมงละ ๑๕๐ บาท โดยให้ปฏิบัติงานวันละไม,เกิน ๒ คร้ัง  ๆ ละไม่เกิน ๔ ช่ัวโมง



ระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทน 

แก่บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๕๐

โดยที่เป ็นการสมควรปรับปรุงระเบ ียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และอัตราการจ่ายเงินค ่าตอบแทนแก,บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๔๒๘ ประกอบกับข้อ๔ และข้อ ๖ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนแก,บุคลากร 
ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๔๓๖ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงกำหนด 
ระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและอัตรา 
การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก'บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๔๐”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจ่าย 

เงินค่าตอบแทนแก,บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๔๗
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือ 

ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
“ ส ่ว น ร า ช ก า ร ”  หมายความว่า ส่วนราชการในหน่วยงานตามประกาศกรุงเทพมหานครว่าด้วยการ 

แบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานครที่ไม่ตํ่ากว่า 
ระดับกอง



“บ ุคลากรทางด ้านการแพทย์และสาธารณส ุข” หมายความว่า ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด 
กร ุง เท พ มห าน ครท ี่ป ฏ ิบ ัต ิงาน ท างด ้าน การแพ ท ย ์และส าธารณ ส ุข  ท ั้งในและนอกสถานพยาบาลของ 
กรุงเทพมหานคร และผู้ปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ร ับผ ิดชอบการเร ียนการสอนทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของ 
กรุงเทพมหานคร และให้หมายความรวมถึงแพทย์ประจำบ้าน แพทย์!เกหัด และเจ้าหน้าที่อื่น เช่น นักจิตวิทยา 
นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่เวช 
ระเบียน เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว เป็นต้น ที่ได้รับคำสั่งหรือได้ 
รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้การสนับสนุนด้านการบริการ หรือร่วมบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

“ ค่าตอบแทน” หมายความว่า เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดหรือเงินเพิ่มพิเศษ 
ที่กรุงเทพมหานครจ่ายให้แกบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร

“น ักว ิทยาศาสตร์” หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักกายภาพบำบัด 
น ักรังสีการแพทย์ น ักว ิชาการอาหารและยา น ักเทคน ิคการแพทย์ นักอาซีวบำบัด หรือผู้ท ี่ปฏิบ ัต ิงานด้าน 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ดำรงดำแหน่งที่เรียกซื่ออย่างอื่น ซึ่งได้รับการบรรจุด้วยวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีซึ่งใช้เป็น 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ ก.ก. กำหนด

“พ ยาบ าล ว ิช าช ีพ ” หมายความว่า ผ ู้ดำรงดำแหน่งพยาบาลวิชาชีพตามที่ ก.ก. กำหนด และ 
ให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงดำแหน,งข้าราชการครูในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ 
วิชาชีพการพยาบาล

“ น ัก ว ิช าก ารท างด ้าน ส าธารณ ส ุข ” หมายความว ่า ผู้ดำรงดำแหน'งน ักวิชาการสาธารณสุข 
นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการควบคุมโรค นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ นักวิชาการสุขศึกษา นักวิชาการพยาบาล 
นักโภชนาการ นักอาชีวอนามัย หรือผู้ดำรงดำแหน่งที่เรียกซื่ออย่างอื่นที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือ 
การสาธารณสุข ซึ่งใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะดำแหนงตามที่ ก.ก. กำหนด

“พยาบาลเทคน ิค” หมายความว่า ผู้ดำรงดำแหน่งพยาบาลเทคนิคตามที่ ก.ก. กำหนด 
“พน ักงานสาธารณ ส ุข” หมายความว่า ผู้ดำรงดำแหน'งเจ้าพนักงานควบคุมโรค เจ้าพนักงาน 

ส่งเสริมสุขภาพ หรือสัตวแพทย์
“ เจ้าพนักงานเทคนิค” หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าที่ 

รังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเวชกรรมฟินฟู หรือผู้ที่ปฏิบัติ 
งานเทคนิคเฉพาะด้านที่ดำรงดำแหน่งที่เรียกซื่ออย่างอื่น ที่บรรจุด้วยวุฒิประกาศนียบัตร ระยะเวลาการศึกษา 
ในหลักสูตรไม'น้อยกว่า ๒ ปี ซึ่งใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะดำแหน่งตามที่ ก.ก. กำหนด

“ เจ ้าหน้าท ี่สาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ดำรงดำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่ควบคุมโรค 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ เจ้าหน้าที่อนามัย หรือผู้ดำรงดำแหน่งที่เรียกซื่ออย่างอื่น ที่บรรจุด้วยวุฒิประกาศนียบัตร 
ทางการพยาบาลหรือการสาธารณสุข ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑ ปี ซึ่งใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ 
ดำแหน่งตามที่ ก.ก. กำหนด

“ เจ ้าหน ้าท ี่เทคน ิค” หมายความว่า ผู้ดำรงดำแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าที่ 
เอ ็กซเรย์ เจ ้าหน ้าท ี่กายภาพบำบ ัด ผู้ช ่วยเภสัชกร เจ ้าหน้าท ี่เวชภัณฑ ์ ผ ู้ช ่วยท ันตแพทย์ โภชนากร หรือ 
ผู้ท ี่ปฏิบัติงานเทคนิคเฉพาะด้านที่ดำรงตำแหน่งที่เรียกซื่ออย่างอื่น ที่บรรจุด้วยวุฒิประกาศนียบัตร ระยะเวลา 
การศึกษาในหลักสูตรไม'น้อยกว่า ๑ ปี ซึ่งใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ ก.ก. กำหนด

๙ ๒ ฅ



“สถาบันการศึกษ '!” หมายความว่า ว ิทยาล ัยพยาบาลเก ื้อการ ุณ ย ์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
กรุงเทพมหานครและวซิรพยาบาล

“สถานพยาบาล” หมายความว่า โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุขและส่วนราชการหรือหน่วยบริการ 
ที่เรืยกซื่อเป็นอย่างอื่นที่ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข สังกัดสำนักการแพทย์และสำนักอนามัย 

“ใน เวลาราชการ” หมายความว่า เวลาระหว่าง ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ของวันทำการปกติ 
“น อกเวลาราชการ” หมายความว่า เวลาทำการนอกเหนือจากที่กำหนดไวิในเวลาราชการ 
ข้อ ๕ การจ่ายเง ินค ่าตอบแทนให ้แก'บ ุคลากรทางด ้านการแพทย์และสาธารณ ส ุขในส ังก ัด 

กรุงเทพมหานคร ให้พิจารณาความเหมาะสมกับความจำเป็นของงาน และไม'เป็นภาระแก'สถานะการเงินของ 
หน่วยงานหรือส่วนราชการ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้าย 
ระเบียบนี้

ข้อ ๖  ให้หน่วยงานหรือส่วนราชการจ่ายเงินค่าตอบแทนจาก
(๑) เงินบำรุงตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล เงินบำรุงสถานบริการ 

สาธารณสุข เง ินบำรุงว ิทยาลัยพยาบาลเก ื้อการุณย์ เงินบำรุงวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวซิร 
พยาบาล และหรือเงินบำรุงอื่นใดในลักษณะเดียวกันชองส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์และสำนักอนามัย 

(๒) เงินรายรับพิเศษของสถานาพยาบาลหรือสถาบันการศึกษา 
(๓) เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามระเบียบนี้ 
(๔) เงินนอกงบประมาณอื่นของหน่วยงานหรือส่วนราชการ
(๔) เงินอื่นใดที่ม ีผ ู้มอบให้สถานพยาบาลหรือสถาบันการศึกษาโดยมีว ัตถุประส่งค์เพ ื่อจ่ายเป็น 

ค่าตอบแทนตามระเบียบนี้
ข้อ ๗ การได้รับเงินค่าตอบแทนตามระเบียบนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของบุคลากรทางด้านการ 

แพทย์และสาธารณสุฃที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่พึงได้รับในทำนองเดียวกันตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์อื่น

ข้อ ๘ การจ่ายเง ินค ่าตอบแทนนอกเหนือจากที่กำหนดไวิในระเบ ียบนี้ ให้คณะกรรมการตาม 
ข้อ ๑๐ ประภาศกำหนดให้พิจารณาตามความจำเป็นและไม'เป็นภาระด้านการเงินของหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
ดังนี้

(๑) การจ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นไม'เกินหนึ่งเท่า หรือปรับลดลงไม'เกินร้อยละ ๔๐ ของอัตรา 
ที่กำหนดไว้ให้คณ ะกรรมการตามข้อ ๑๐.๒ ประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามข้อ ๑๐.๑ 

(๒) การจ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นไม'เกินสองเท่าหรือปรับลดลงไม'เกินกว่าร้อยละ๗๔ของอัตรา 
ที่กำหนดไว้ ให้คณ ะกรรมการตามข้อ ๑๐.๑ ประกาศกำหนด แล้วเสนอปลัดกรุงเทพมหานครทราบ

(๓) การจ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นเกินกว่าสองเท่าของอัตราที่กำหนดไว้ให้คณะกรรมการตามข้อ 
๑๐.๑ ประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบชองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

(๔) การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่บางประเภท หรือบางหน่วยบริการ หรือบางส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานเป็นการเฉพาะ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๑๐.๑  ประกาศกำหนด 
โดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๔๒๔



ข้อ ๙ ให้ห ัวหน้าหน่วยงานมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีปฏิบัต ิเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
การจ่ายเงินค่าตอบแทนเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ได้

ข้อ ๑๐ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินเพ ิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรทๅง 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน ๒ ระดับ ดังนี้

๑๐.๑ คณะกรรมการระดับหน่วยงาน ได้แก่
(๑) คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิเศษของสำนักการแพทย์ 

ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เป็นประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ที่ได้รับมอบ 
หมายเป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการหรือข้าราชการในสังกัดที่ผ ู้อำนวยการสำนักการแพทย์ 
ดัดเลือกจำนวนไม่เกิน ๑๕ คน เป็นกรรมการ และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการ 
รวมทั้งให้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการไดไม่เกิน ๒ คน

(๒) คณ ะกรรมการพ ิจารณาจ่ายเง ินค ่าตอบแทนและเง ินเพ ิ่มพ ิเศษของสำน ักอนาม ัย 
ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักอนามัยเป็นประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการหรือข้าราชการในสังกัดที่ผู้อำนวยการสำนักอนามัยดัดเลือก จำนวน 
ไม่เกิน ๑๕ คน เป็นกรรมการ และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการ รวมทั้งให้แต่งตั้ง 
ผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน ๒ คน - '

(๓) คณะกรรมการพ ิจารณาจ่ายเง ินค ่าตอบแทนและเงินเพ ิ่มพ ิเศษของหน ่วยงานอื่น  
ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักอนามัยเป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมและผู้อำนวยการ 
สำน ักการระบายน ํ้าเป ็นรองประธานกรรมการ ประธานกลุ่มเขต และข้าราชการในสังกัดสำนักอนามัยท ี่ 
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยดัดเลือก จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ง 
ทำหน้าที่เลขานุการ รวมทั้งให้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการไดไม'เกิน ๒ คน

ให้คณะกรรมการระดับหน่วยงานมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) เห็นชอบหรือประกาศกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ ๘ (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
(ข) ประกาศกำหนดสาขาวิชาหรือประเภทการปฏิบัติงานที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนเป็น 

เงินเพิ่มพิเศษตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทน
(ค) ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการจ่ายเง ินค ่าตอบแทนเป ็น 

เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม'ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือปฏิบัติงานในสถานพยาบาลเอกซน
(ง) อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเพิ่มพิเศษตลอดจนสั่งระงับการจ่ายเงินแก'ผู้ที่เห็นว่า 

ขาดคุณสมบัติหรือปฏิบัติตนไม่เหมาะสมหรือไม'ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใดๆ ตาม (ค)
(จ) กำกับดูแลและติดตามผลในการจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิเศษตามที่กำหนดไวิใน

ระเบียบนี้
(ฉ) พิจารณาเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(ซ) สั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการชี้แจง ให้ความเห็น ให้ข้อเท็จจริง หรือ 

ตอบคำถามใดๆ รวมทั้งเรียกเอกสารจากส่วนราชการ

๔๒๕



(ซ) ดำเนินการตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย 
๑๐.๒ คณะกรรมการระดับส่วนราซการสำนักการแพทย์ ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล 

หรือผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการ รองหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือผู้อำนวยการวิทยาลัย 
ที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ หัวหนัาฝ่ายหรือหัวหน้ากลุ่มงาน หรือหัวหน้าภาควิชา หรือช้าราชการ 
ในสังกัดที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือผู้อำนวยการวิทยาลัยคัดเลือกไม,เกิน ๑๕ คน เป็นกรรมการ และให้ 
คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนี่งทำหน้าที่เลขานุการ

ให้คณะกรรมการระดับส่วนราชการสำนักการแพทย์มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ประกาศกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ ๘ (๑)
(ช) พิจารณากลั่นกรองบุคคลในส่วนราชการที่ไม'ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือปฏิบัติงาน 

ในสถานพยาบาลเอกซนนอกเวลาราชการ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการตามข้อ ๑๐ (๑)
(ค) ให้ความเห็นหรือเสนอแนะบีญหาการปฏิบัติงานตามระบียบนี้ต่อคณะกรรมการระดับ 

หน่วยงานสำนักการแพทย์
(ง) ดำเนินการตามที่คณะกรรมการระดับหน่วยงานมอบหมาย 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น หรือที่มิได้กำหนดไวิในระเบียบนี้ ให้นำ 
เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการเป็นกรณีๆ ไป

ข้อ ๑๒ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที ่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

*  '

(นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๕๒๖



หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคลากร 
ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดสำนักการแพทย ์

แนบท้ายระเบืยบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทน 

แก1บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
ในลังกัดกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๕๐

ให้บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดสำนักการแพทย์ที่ปฏิบัติงานตามระเบียบ 
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก,บุคลากรทางด้านการ 
แพทย์และสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕:๕๐ ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้

ข้อ ๑ บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน ต้องอยู่ภายใต้ 
หลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(๑) เบีนงานให้บริการ สนับสนุน หรือร่วมบริการด้านการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล สถาบัน 
การศึกษา หรือสำนักการแพทย์

(๒) การให้บริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หรือหน่วยปฐมพยาบาล
(๓) การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก,ประขาซนนอกหน่วยงานหรือ

ส่วนราชการ
(๔) การตรวจสอบบีญหาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประซาซน 

และการคุ้มครองผู้บริโภค
(๕) การปฏิบัติภารกิจในภาวะวิกฤติ อุกเฉิน เร่งด่วน
(๖) เป ็นผู้ท ี่ด ้องปฏิบัติงานเป็นเวรหรือผลัดที่ต ้องปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลา ๘ 'ช่ัว'โมง หรือ 

ผู้ที่ด้องปฏิบัติงานเป็นรายชั่วโมง แล้วแต่กรณี ตามที่หัวหน้าส่วนราซการหรือหัวหน้าหน่วยงานมีคำสั่งมอบหมาย
กรณีที่ปฏิบัติงานเป็นเวรหรือผลัดที่ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลา ๘ ช่ัวโมง แต่อยู่ปฏิบัติงาน 

ไม'ถึง ๘ ช่ัวโมง ให้ลดเงินค่าตอบแทนลงตามส่วน เศษซองชั่วโมงล้าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงให้ดัดเศษทิ้ง เศษของชั่วโมง 
ล้าถึงครึ่งชั่วโมงให้ปิดเศษเป็น ๑ ช่ัวโมง

(๗) การปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมปิองกัน,โรค การฟินฟู 
สภาพ หรือการแกิใฃปิญหาภาวะคุกคามสุขภาพ

ข้อ ๒ ให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือหัวหน้าส่วนราชการ กำหนดประเภทและจำนวนบุคลากรทางด้าน 
การแพทย์และสาธารณสุขตามความเหมาะสมกับความจำเป็นของงานและไม,เป็นภาระต่อสถานะการเงินของ 
หน่วยงานหรือส่วนราซการ โดยจัดทำเป็นคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

ข้อ ๓ ให้บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตามภาระ 
งานและให้เบิกได้ตามที่ปฏิบัติงานจริง ดังนี้

๕ ๒ ๗



๓ . ๑ แพทย์
๓ . ๑.๑ แพทย์เวรอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

- ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คนละ ๓๐๐ บาทต่อชั่วโมง
- ปฏิบัติงานในเวลาราชการ คนละ ๑(ะ๐ บาทต่อชั่วโมง ยกเว้นแพทย์ที่บรรจุทีภาค 

วิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หรือกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา
๓ .๑ .๒ แพทย์เวรในเฉพาะทางที่ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

คนละ ๓๕๐ บาทต่อชั่วโมง
๓.๑ . ๓ แพทย์เวรในทั่วไป คนละ ๒๕๐ บาทต่อชั่วโมง
๓ .๑ .๔ แพทย์ที่ปรึกษาเฉพาะทางที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติที่ปฏิบัติงานนอกเวลา 

ราชการ คนละ ๕๐๐ บาทต่อชั่วโมง แต่ต้องไม,น้อยกว่า ๑ , ๕๐๐ บาทต่อราย
๓.๑.๕ แพทย์ที่ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หรือหน่วยแพทย์อื่นในลักษณะเดียวกัน

- ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คนละ ๕๐๐ บาทต่อชั่วโมง
- ปฏิบัติงานในเวลาราชการ คนละ ๒๕๐ บาทต่อชั่วโมง 

๓.๑.๖ แพทย์ที่ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์กู้ชีวิต
- ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คนละ ๒๕๐ บาทต่อชั่วโมง
- ปฏิบัติงานในเวลาราชการให้จ่ายในอัตรา ๑๒๕ บาทต่อชั่วโมงแต่ต้องไม'น้อยกว่า

๕๐๐ บาทต่อครั้ง
๓ . ๑ . ๗ แพทย์ที่ปฏิบัติงานบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปนอกเวลาราชการ เข่น คลินิกนอกเวลา 

ราชการ คลินิกรุ่งอรุณ เป็นต้น ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา ๓๐๐ บาทต่อชั่วโมง
๓ . ๑ . ๘ แพทย์ท ี่ปฏ ิบ ัต ิงานบริการผ ู้ป ่วยนอกเฉพาะทาง นอกเวลาราชการให้ได้ร ับค่า 

ตอปแทน ในอัตราคนละ ๕๐๐ บาทต่อชั่วโมง
๓.๑ . ๙ แพทย์ประจำบ้าน คนละ ๑ , ๒๐๐ บาทต่อผลัด ๘ ช่ัวโมง 
ถา.©.(5)0 แพทย์'ฝึกหัด คนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน 

๓.■ ๒ ทันตแพทย์
๓.๒.๑ ปฏิบัติงานคลินิกนอกเวลาราชการ คนละ ๓๐๐ บาทต่อชั่วโมง
๓.๒.๒ ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หรือหน่วยแพทย์อื่นในลักษณะเดียวกัน

- ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คนละ ๕๐๐ บาทต่อชั่วโมง
- ปฏิบัติงานในเวลาราชการ คนละ ๒๕๐ บาทต่อชั่วโมง

๓.๓ เภสซกร
๓.๓.๑ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คนละ ๑,๒๐๐ บาทต่อผลัด ๘ ช่ัวโมง 
๓.๓.๒ ปฏิบัติงานคลินิกนอกเวลาราชการ คนละ ๒๕๐ บาทต่อชั่วโมง 
๓.๓.๓ ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

๕๒๘



- นอกเวลาราชการ คนละ ๓0 ๐ บาทต่อชั่วโมง
- ในเวลาราชการ คนละ ๑๔0  บาทต่อชั่วโมง

๓.๔ พยาบาล
๓.๔.๑ พยาบาลวิชาชีพ

(ก) ปฏิบัต ิงานผลัดบ่ายและผลัดดึกเสมือนการปฏิบัต ิราชการในเวลาราชการปกติ 
(ไม่ใช่กรณีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ให้ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้

- ผลัดบ่าย คนละ.๓0 0  บาท
- ผลัดดึก คนละ ๓๔0  บาท

(ข) ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เช่น คลินิกนอกเวลาราชการ คลินิกรุ่งอรุณ เป็นต้น 
ให้ได้รับค่าตอบแทน คนละ ๒0 0  บาทต่อชั่วโมง

(ค) ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นผลัด ผลัดละ ๘ ช่ัวโมง ให้ได้รับค่าตอบแทนคนละ
๑,๐๐๐ บาทต่อผลัด

(ง) ปฏิบ ัต ิงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หรือหน่วยปฐมพยาบาล นอกเวลาราชการ 
ให้ได้รับค่าตอบแทนคนละ ๒๐๐ บาทต่อชั่วโมง 

๓.๔.๒ พยาบาลเทคนิค
(ก) ปฏิบัต ิงานผลัดบ่ายและผลัดดึกเสมือนการปฏิบัต ิราชการในเวลาราชการปกติ 

(ไม่ใช่กรณีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ให้ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้
- ผลัดบ่าย คนละ ๒๔๐ บาท
- ผลัดดึก คนละ ๓๐๐ บาท

(ข) ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เช่น คลินิกนอกเวลาราชการ คลินิกรุ่งอรุณ เป็นต้น 
ให้ได้รับค่าตอบแทน คนละ ๑๔๐ บาท/ชั่วโมง

(ค) ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นผลัด ผลัดละ ๘ ชั่วโมงให้ได้รับค่าตอบแทนคนละ
๘๐๐ บาทต่อผลัด

(ง) ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หรือหน่วยปฐมพยาบาล นอกเวลาราชการให้ได้ 
รับค่าตอบแทนคนละ ๑๔๐ บาทต่อชั่วโมง

๓.๔.๓ เจ้าหน้าที่พยาบาล
(ก) ปฏิบัต ิงานผลัดบ่ายและผลัดดึกเสมือนการปฏิบัต ิราชการในเวลาราชการปกติ 

(ไม,ใช่กรณีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ให้ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้
- ผลัดบ่าย คนละ ๒๐๐ บาท
- ผลัดดึก คนละ ๒๔๐ บาท

(ข) ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เช่น คลินิกนอกเวลาราชการ คลินิกรุ่งอรุณ เป็นต้น 
ให้ได้รับค่าตอบแทน คนละ ๑๒๔ บาทต่อชั่วโมง

(ค) ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ่เป็นผลัด ผลัดละ ๘ ช่ัวโมง ให้ได้รับค่าตอบแทนคนละ
๖๐๐ บาทต่อผลัด

๔๒๙



(ง) ปฏิบ ัต ิงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หรือหน่วยปฐมพยาบาล นอกเวลาราชการ 
ให้ได้รับค่าตอบแทนคนละ ๑๒(ะ บาทต่อชั่วโมง

๓ .๕ นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการทางด้านสาธารณสุข
๓.(ะ.๑ ปฏิบัติงานคลินิกนอกเวลาราชการ ให้ได้รับค่าตอบแทน คนละ ๒๐๐ บาทต่อชั่วโมง 
๓.๔.๒ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นผลัด ผลัดละ ๘ ชั่วโมงให้ได้รับค่าตอบแทนคนละ 

๑,0๐ ๐  บาทต่อผลด
๓.(ะ.๓ ปฏ ิบ ัต ิงานหน ่วยแพทย ์เคล ื่อนท ี่นอกเวลาราชการให ้ได ้ร ับค ่าตอบแทนคนละ

๒๐๐ บาทต่อชั่วโมง
๓ .๖ พนักงานสาธารฟสุข และเจ้าพนักงานเทคนิค

๓.๖.๑ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ได้รับค่าตอบแทน คนละ ๑๕๐ บาทต่อชั่วโมง 
๓ .๖.๒ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นผลัด ผลัดละ ๘ ช่ัวโมง ให้ได้รับค่าตอบแทนคนละ

๘๐๐ บาทต่อผลัด
๓.๖.๓ ปฏ ิบ ัต ิงานหน ่วยแพทย์เคล ื่อนท ี่นอกเวลาราชการ ให ้ใด ้ร ับค ่าตอบแทนคนละ

๑๕๐ บาทต่อชั่วโมง
๓.๗ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่เทคนิค

๓.๗.๑ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ได้รับค่าตอบแทน คนละ ๑๒๕ บาทต่อชั่วโมง 
๓ .๗.๒ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นผลัด ผลัดละ ๘ ช่ัวโมง ให้ได้รับค่าตอบแทนคนละ

๖๐๐ บาทต่อผลัด
๓.๗.๓ ปฏ ิบ ัต ิงานหน ่วยแพทย์เคล ื่อนท ี่นอกเวลาราชการ ให ้ได ้ร ับค ่าตอบแทนคนละ

๑๒๕ บาทต่อชั่วโมง
๓ .๘ นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์

๓ .๘.๑ ปฏิบัติงานคลินิกนอกเวลาราชการ ให้ได้รับค่าตอบแทน คนละ ๒๐๐ บาทต่อชั่วโมง 
๓ .๘.๒ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นผลัด ผลัดละ ๘ ช่ัวโมง ให้ได้รับค่าตอบแทนคนละ 

๑,๐๐๐ บาทต่อผลัด
๓.๘.๓ ปฏ ิบ ัต ิงานหน ่วยแพทย์เคล ื่อนท ี่นอกเวลาราชการ ให ้ได ้ร ับค ่าตอบแทนคนละ

๒๐๐ บาทต่อชั่วโมง
๓.๙ เจ้าหน้าที่อื่น เช่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่การเงินและ 

บัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่เวชระเบียน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว เป็นต้น 
ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนตามตำแหน่งที่ครองอยู่ในปัจจุบัน โดยให้เบิกในระดับ 
เริ่มต้นชองสายงานในตำแหน่งที่ครองอยู่นั้น ดังนี้

สายงานที่เริ่มต้นในระดับ ๑ ชั่วโมงละ ๙๐ บาท ผลัดละ ๓๖๐ บาทต่อ ๘ ช่ัวโมง 
สายงานที่เริ่มต้นในระดับ ๒ ชั่วโมงละ ๑๒๐ บาท ผลัดละ ๔๘๐ บาทต่อ ๘ ช่ัวโมง 
สายงานที่เริ่มต้นในระดับ ๓ ชั่วโมงละ ๑๔๐ บาท ผลัดละ ๖ ๐0  บาทต่อ ๘ ช่ัวโมง 
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ชั่วโมงละ ๗๕ บาท ผลัดละ ๓๐๐ บาทต่อ ๘ ช่ัวโมง

๔๓๐



ข้อ ๔ ในกรณีที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติภารกิจนอกพื้นที่กรุงเทพมหานครและต ้0งปฏิบัติง ๅ น อ ย ่ๅ ง  

ต่อเนืองเปนระยะเวลา ๑ วันหรือเกินกว่า ๑ วัน ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายวัน ดังนี้
๔.๑ แพทย์ ทันตแพทย์ 
๔.๒ เภสัชกร
๔.๓ พยาบาลวิชาชีพ นักวิทยาศาสตร์ 

นักวิชาการทางด้านสาธารณสุข 
๔.๔ พยาบาลเทคนิค พนักงานสาธารณสุข 

เจ้าพนักงานเทคนิค

คนละ ๔,๘๐๐ บาทต่อวัน 
คนละ ๓,๖๐๐ บาทต่อวัน 
คนละ ๒,๔๐๐ บาทต่อวัน

คนละ ๒,๐๐๐ บาทต่อวัน

๔.๔ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่เทคนิค คนละ ๑,๔๐๐ บาทต่อวัน
๔.๖ แพทย์ประจำบ้าน คนละ ๒,๔๐๐ บาทต่อวัน
๔๗ นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ คนละ ๒,๔๐๐ บาทต่อวัน
๔.๘ เจ้าหน้าที่อื่น เซ่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่การเงินและ 

บัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่เวชระเบียน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว เป็นด้น 
ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนตามตำแหน่งที่ครองอยู่ในบีจจุบัน โดยให้เบิกในระดับเริ่มต้นของสายงานในตำแหน่ง 
ที่ครองอยู่นั้น ดังนี้

สายงานที่เริ่มด้นในระดับ ๑ คนละ ๑,๔๐๐ บาทต่อวัน
สายงานที่เริ่มต้นในระดับ ๒ คนละ ๒,๐๐๐ บาทต่อวัน
สายงานที่เริ่มต้นในระดับ ๓ คนละ ๒,๔๐๐ บาทต่อวัน
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว คนละ ๑,๒๐๐ บาทต่อวัน
ข้อ ๔ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของหน่วยงานหรือส่วนราชการหนึ่ง เมื่อไปปฏิบัติ 

ราชการให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้กับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น ตามคำเชิญของหัวหน้า 
ส่วนราชการหรือโดยคำสั่งของหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด นอกเวลาราชการปกติหรือในวันหยุดราชการ ให้จ่าย 
ค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมงตามที่ปฏิบัติงานจริง และให้จ่ายตามคุณวุฒิ ดังนี้

๔.๑ วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ เป ็นผู้ม ีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง หรือปริญญาเอกหรือ 
เทียบเท่า ให้จ่ายในอัตรา คนละ ๔๐๐ บาทต่อชั่วโมง

๔.๒ วุฒิระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า ให้จ่ายในอัตรา คนละ ๔๐๐ บาทต่อชั่วโมง 
๔.๓ วุฒิระดับปริญญาตรี ให้จ่ายในอัตรา คนละ ๓๐๐ บาทต่อชั่วโมง 
หากเป็นการปฏิบัติงานในเวลาราชการ ให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมงในอัตราครึ่งหนึ่งของที่ 

กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๖  ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ 

การเรียนการสอนทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสถาบันการศึกษา แก่อาจารย์พิเศษซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่ง 
ทางสายการสอนไม,ว่าจะเป็นการสอนในเวลาหรือนอกเวลาราชการ สำหรับอาจารย์หรือผู้ดำรงตำแหน่งในสาย 
งานการสอนในสังกัดสถาบันการศึกษา จะจ่ายให้ต่อเมื่อได้รับมอบหมายจากสถาบันการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่

๔๓๑



รับผิดชอบการเรียนการสอนนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ในอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดตาม 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษในมหาวิทยาลัย

ข้อ ๗ ให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงาน 
ในสถานพยาบาลหรือสถาบันการศึกษาและไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือในสถานพยาบาลเอกชนใบอัตราดังนี้

๗.๑ แพทย์ คนละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน
๗.๒ ทันตแพทย์ คนละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน
๗.๓ เภสัชกร คนละ ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ตามที่คณะกรรมการตามข้อ ๑๐.๑ ประกาศกำหนด 
ในกรณีที่คณะกรรมการตามข้อ ๑ ๐ .๑  ยังมิได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ตามวรรคสอง ให้ใช้ 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดขึ้นโดยอนุโลม
ข้อ ๘ ให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเพิ่มพิเศษในอัตราเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท แก'ผู้ดำรงตำแหน่ง 

แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติสาขาส่งเสริมพิเศษที่กำหนด รวมทั้งแพทย์ที่ปฏิบัติงานในงานเฉพาะที่ 
กำหนดไว้ และต้องปฏิบัติงานให้บริการตามสาขาวิชาหรือประเภทที่กำหนดไว้ ดังนี้

๘.๑ สาขาวิชาพยาธิทั่วไป สาขาวิชาพยาธิคลินิก สาขาวิชาพยาธิกายวิภาค
๘.๒ สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา
๘.๓ สาขาวิชารังสีวิทยาทั่วไป
๘.๔ สาขาวิชารังสีวิทยารักษา
๘.๕ สาขาวิชารังสีวินิจฉัย
๘.๖ สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
๘.๗ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
๘.๘ สาขาวิชาเวชศาสตร์บีองกัน
๘.๙ สาขาวิชาเวชศาสตร์พินฟู
๘.๑๐ แพทย์ที่ปฏิบัติงานในด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
๘.๑๑ แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านเวชกรรมสังคมหรือด้านอนามัยขุมซน
๘.๑๒ สาขาวิชาเวชปฏิบัติท่ัวไป ท่ีปฏิบัติงานในหน่วยบริการด่านหน้า เซ่น แผนกผู้ป่วยนอก แผนกฉุกเฉิน 
๘.๑๓ สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ที่ปฏิบัติงานในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
๘.๑๔ สาขาวิชานิติเวชศาสตร์ ‘
๘.๑๕ สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ที่ปฏิบัติงานให้บริการเวชปฏิบัติครอบครัว 
๘.๑๖ สาขาวิชาที่คณะกรรมการระดับหน่วยงานเห็นสมควรเพิ่มหรือลด
ข้อ ๙ ให้บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุฃที่ปฏิบ ัต ิงานให้บริการด้านรักษาพยาบาล 

ผู้'ป่วยนอกเวลาราชการ'ได้'รับเงินค่าตอบแทนตามคุณภาพและ'ปริมารงานตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนบุคลาๆว'ทาง 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข แนบท้ายหลักเกณฑ์นี้

๕ ต ๒



บ ัญ ช ีอ ัตราค ่าตอบแทนบ ุคลากรทางด ้านการแพทย์และสาฐๆรณ ส ุข
ในส ังก ัดสำน ักการแพทย์

แนบท ้ายระเบ ียบกร ุงเทพมหานครว ่าด ้วยการกำหนดหลักเกณ ฑ ์ ว ิฐ ีการ 
และอ ัตราการจ ่ายเง ินค ่าตอบแทนบ ุคลากรทางด ้านการแพ ทย  ์

และสาธารณสุขในส ังก ัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕0

ให ้บ ุคลากรทางด ้านการแพทย์และสาธารณ ส ุข ท ี่ปฏ ิบ ัต ิงานนอกเวลาราชการตามระเบ ียบ 
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก'บุคลากรทางด้านการ 
แพทย์และสาธารณสุขในลังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒(ะ(ะ๐ ได้รับค่าตอบแทนตามคุณภาพและปริมาณงานหรือ 
หัตถการ โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

๑. การปฏิบัติงานของแพทย์เวรนอกเวลาราชการ
๑.๑ การให้บริการแบบผู้ป่วยนอกในหน่วยบริการ ให้ได้รับค่าตอบแทนรายละ ๕๐ บาท 
๑.๒ การให้บริการแบบผู้ป่วยนอกที่ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ ให้ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้

๑.๒.๑ ผู้ป่วยฉุกเฉิน.อุบัติเหตุ ท่ัวไป รายละ ๑๐๐ บาท
๑.๒.๒ ผู้'ป่วยฉุกเฉิน อุบัตเหตุ ที่มีภาวะวิกฤติและจำเป็นต้องได้รับการรักษาเบื้องด้นที่ 

ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ ในทันที รายละ ๕๐๐ บาท
๑.๓ การให้บริการแบบผู้ป่วยนอกในคลินิกเฉพาะโรค ให้ได้รับค่าตอบแทนรายละ ๗๕ บาท 
๑.๔ การให้บริการแบบผู้ป่วยนอกในหน่วยแพทย์กู้ชีวิต ให้ได้รับค่าตอบแทนรายละ ๕๐๐ บาท 

๒. อัตราค่าตอบแทนสำหรับแพทย์เวรในให้!ด้รับค่าตอบแทนสำหรับการดูแลผู้ป่วยใน และการทำ 
หัตถการ ตามคุณภาพและปริมาณงาน ดังต่อไปนี้

๒.๑ การตรวจโรค เมื่อได้รับการปรึกษาและมาตรวจรักษาผู้ป ่วย ให้ได้รับเงินค่าตอบแทน 
รายละ ๑๐๐ บาท

๒.๒ การร ับผ ู้ป ่วยตามข ้อ ๒.๑ เข ้าร ักษาเป ็นผ ู้ป ่วยในของสถานพยาบาล ให้ได้รับเงิน 
ค่าตอบแทนตามฃ้อนี้โดยให้ได้รับค่าตอบแทนรายละ ๓๐๐ บาท

๒.๓ การตรวจรักษาผู้ป่วยหนักหรืออุกเฉินต่อไปนี้หรือผู้ป่วยอื่นๆ ที่มีภาวะวิกฤติใกล้เคียงกัน 
เป็นครั้งแรกสำหรับแพทย์ผู้นั้นรายละ ๕๐๐ บาท

- การข่วยฟืนคืนชีพ ((1ล๗เอ-เวน[ทา(วทลโV โอรน5อแลปอก)
- การช่วยเหลือผู้ป่วยหมดสติ ((1๐๓ล) จากสาเหตุต่างๆ
- การช่วยเหลือผู้ป่วยช็อก (รเาออเอ) จากสาเหตุต่างๆ
- การช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (เ-เอลป: ณ ๒โอ)
- การช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะซักวิกฤต (0๐อVน[รเอท ลทอเ ร1:ล1:นร อเว![อเวโเอนร)
- การช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะจมนํ้า (อโอผกเทฐ)
- การช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช บัรVอเาเฮ'(โอเอ อโฑอโฐอกอ!อร)

ธา



- การช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะไตวายเฉียบพลัน (/ป:น1:6 โอกลI (ล!(นโอ)
- การช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะตับวาย (เ-เอเวลปอ (ล!(นโอ)
- การช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะความดันโลหิตสูงขั้นวิกฤติ (เ-^เา6 ป61า5'V0 0|า51ร)
- การช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวและหายใจไม่ทัน (8อรเว!โ31;๐โV (ล!(นโร ลทป

ชโอล!:เา๒รรทอรร)
- การช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะติดเชื้อรุนแรงและติดเชื้อในกระแสโลหิตและมาลาเรียฉุกเฉิน 

(รอเวปออ๓!ล ลทอเ เฬล(ลโ!ล( อ๓ อโฐอกอ!อร)
- การช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือด และหัวใจเต้นผิดปกติ (/\อช1:6 ๓V๐อลโป!ลI 

เรอเาอ๓!ล ลทอเ เทI7ลโอปอก ลทอเ อลโอแลอ ลป!า7(เา๓ เ3)
- การช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะแพ้รุนแรง (/เกลIวเาVIลอปอ 5เา๐อ  ̂ลกอเ โอลอป๐ก)
- การช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะเลือดในทางเดินอาหาร ((วิลรป๐!ท!:อรปกล( เาอ๓๐โโ!าลฐอ) 

๒.๔ การปฏิบัติงานตามคุณภาพและปริมาณงานหรือหัตถการที่ม ีความยากง่ายใกล้เคียงกัน
ให้จ่ายค่าตอบแทนแพทย์รายละ ๓๐๐ บาท สำหรนับผู้ป่วยแต่ละราย ตังนี้ 

ศัลยกรรมทั่วไป ((วิอทอโลเ รนโฐอโV)
- การส่องกล้องตรวจอวัยวะภายในทุกฃนิด ยกเว้นการส่องตรวจสำไสต้รงและการส่องตรวจ 

หลอดลม (/\แ  6ทอเ0รอ๐[วV 6X๐6131: แโ๐อ!:๐รอ๐)วV 8โ๐กอเา๐รอ๐เวV)
- การเย็บซ่อมบาดแผลที่ซ ับซ้อน (การเย็บซ่อมแบบศัลยกรรมตกแต่ง การตัดปะเน ื้อเยื่อ) 

(ดว๓)ว(อX โอ)วลเโ ๐( ผ ๐นกป (8๒5ปอ โอ)วลเโ, ฐโลป))
- การตัดเนื้อเน่าเสียในแผลติดเชื้อที่เนื้อเยื่อผิวหนัง (ออเวโเอเอ๓ อก!:' ๙  ออแช(เปร)
- การผ่าตัดเพ่ือระบายหนองในผี!ใต้คาง (ผีเลุดริก) ผีเท่ีอยู่ในส่วนลึก (อโล!ทลฐอ 0ป ปนปผ!ฐ’ร 

ลทฐ!กล, อเออ)ว ลเวรอ65ร)
- การตรวจพิเศษทางรังสีวิทยาและการให้การรักษาทางรังสีกรณีเร่งด่วน (8๓ อโฐอกอเอV 

รเวออ[ลI โอป]ล(๐ฐ!อลI เทV อร!:!ฐลป๐ท & ปาอโลเวV)
- การฟอกไตผ่านทางเยื่อบุช่องท้อง (แอโ!!:๐กอล( ป!ลIVรเร)
- การดึงกระดูกให้เข้าที่และเข้าเผีเอก (แ(๐56ป แอปนอป๐ก ลทป อลร!:)
- การผ่าตัดเส้นเลือดตํ่าเพื่อให้สารนํ้าและ/หรือเลือดเข้าเส้นเลือด (แช!: ป๐ผก)
- การเจาะหรือผ่าเพื่อระบายสารนํ้า หนอง เลือด หรือลม ออกจากช่องปอด (ดาอร!: ปโล!ก) 
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ (บโ๐๒ 5V)
- การผ่าตัดใส่ท่อระบายปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะผ่านทางผนังหน้าท้อง (รน)วโลเวน!ว!อ

อVร!:๐ร!:๐๓V)
ศัลยกรรมกระดูกและศัลยกรรมตกแต่ง ((วโ!:เา๐)วอปเอ & แ(ลรปอ รนโฐอโ)โ)
- การตัดนิวมือ นิวเ'ท้า (/เ๓ เวน!:ลป๐ท & ป!รลป!อช(ล'ป๐ท ๐( ปกฐอโ & ปวอ)
- การตัดเนื้อเน่าเสียในแผลกระดูกหัก ระดับ ๑ และ ๒ (ออ!วโ!ปอ๓ อก!: ๐( ๐)วอก ปลอ!:นโอ

ฐโลปอ I & II)
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- การผ่าตัดระบายสารนํ้า หนอง หรือเลือดออกจากเยื่อหุ้มเอ็นและพังผืดที่ฝ่ามือ (อโล[ทล56 
๐1 1:6ท0๒ท 5เา6ล1เา, เวลเ๓ ลโ เวนโรล)

- การผ่าตัดเปิดพังผืดหุ้มกล้ามเนื้อ (แล5อ1๐1๐๓ห)
- การผ่าตัดใส่ลวดเพือยึดตามกระดูกหัก (X-ผเโอ ■ (าX ลท่อท 1๐โ 1โลอ1นโ6)
- การผ่าตัดซ่อมแซมเอ็นกล้ามเนื้อ (เฉพาะเอ็นเดี่ยว) (เ3อ|วล;โ 1อทอ1๐ท (5๒5เอ 1อทอเอก)) 
สูตินรีเวชกรรม (อ ช -ธ /ท )
- ทำคลอดในกรณีคลอดผิดปกติ
- การขูดมดลูก (อแล1ลท่อท ลกอเ ธนโอ11ล5อ)
จักษุและโสต ศอ นาสิก (ธหอ 3ท(ะเ ฒ ! )
- การเจาะดูดสารนำจากซ่องลูกตาด้านหน้า (/\ก1อท่๐โ (ะเาลกาเว6โ 1ลเวเวเกฐ)
- การใส่สารหรือผ้าก๊อสหรือสารหยุดเลือด กดทับเข้าในโพรงจมูกด้านหลังเพื่อหยุดการไหล 

ของเลือดกำเดา 0๒51^1๐โ กล531 เวลอเท่ท5 1๐โ ออก1:โ๐1 ๐1 รเว151:3X1ร)
- การเจาะคอใส่ท่อหายใจ (7โลอเา6๐510๓7)
๒.๕ การปฏิบัติงานตามคุณภาพและปริมาณงานหรือหัตถการที่มืความยากง่ายใกล้เคียงกันให้ 

จ่ายค่าตอบแทนแพทย์รายละ ๖๐๐ บาท สำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ดังนี้
อายุรกรรมและศัลยกรรมทั่วไป (IVเออแอเกอ ลทอ! ธ 6 ท6 โลI รอโฐอโห)
- การผ่าตัดไส้ติ่ง (/\เวเวอทอเออท่ว๓ ห)
- การส่องกล้องตรวจหลอดลม (ธโ๐ทอเา๐5อ๐(วห)
- การตัดเนื้อเน่าเสียในเน่าลึกระดับ ๓ (□ อชท่อเอกาอ-ท1 ๐1 อ|ว6ท ห/อนกอเ 5โลอเอ III)
- การฉีดสารเพื่อให้เส้นเลือดแข็งผ่านกล้องส่อง (แกอ๒5อ๐(วเอ 5อเอโ๐1เาอโลเวห)
- การเปลี่ยนถ่ายเลือด (แXอเาลก56 1โลทร(นร!อก)
- การผ่าตัดซ่องท้องที่ไม่พบความผิดปกติ (&((วเอโล1๐๓ห ๒เวลโอ1๐๓ห ห/!1เา ทอฐลท่หอ ปกอแก5)
- การฟอกไตผ่านทางเส้นเลือด (แอ๓ ๐อแลเหรเร)
- การแกไขการกลืนกันของสำไส้ด้วยนํ้า (แหอเโ๐51ล11๐ โออเนอท่อท ๐1 เก1น55น5อ6|วท่๐ก)
- การสอดท่อสวนสวอนแกนซ์เข้าไปในเส้นเลือด (เก56โท่อท ๐1 รห/ลท-5ลท2 อล1เาอ1อโ)
- การเปลี่ยนเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบติดไปกับตัว (แลออ๓ ลแอโ โอเวเลออ๓ อก1)
- การเย็บซ่อมสำไส้ (รน1นโ6 ๐1 เท1อ5ท่กอ)
- การเย็บซ่อมแผลทะลุในกระเพาะอาหาร (รน1นโอ ๐1 แบ (วอโ1๐โล1!๐ก)
- การเย็บซ่อมแซมเส้นประสาท ๑ เส้น (เาอเวลเโ ๐1 ๐กอ กอโหอ)
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ (บโอ๒ 5ห)
- การเย็บซ่อมแซมท,อปีสสาวะ (แอเวลเโ นโอIIาโล)
- การเย็บซ่อมแซมกระเพาะปัสสาวะ 03อเวลเโอ ชเลอเอเอโ)
ศัลยกรรมกระดูกและศัลยกรรมตกแต่ง ((วก1เา๐!วออแอ & แเลรปอ รบโฐอโห)
- การตัดแขนเหนือหรือใต้ข้อศอก (/ท่๓เวน1ลท่อท ลเว๐'หอ ลทอเ เวอเ๐ห/ อเช๐ห/)
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- การเปิดข้อ (/\โ!:เาโ๐!๐๓7)
- การตัดเนื้อเน่าเสียแผลกระดูกหัก ระดับ ๓ (ออ๖โ!๐๒๓๐ก! ๙  ๐[ว6ท ■ บัล๐!นโ6 รูโล๐๒ III)
- การยึดดามกระดูกด้วยเหล็กจากภายนอกร่างกาย (๒^6โกลI ศX3!๐โ ลเวเวII๐ล*!๐ก)
- การผ่าตัดเพ ื่อดึงกระดูกและข้อให้เข ้าท ี่ (ยกเว้นกระดูกสะโพก) (0เว6ท โอ๐๒๐!!๐ท ๗  

๐!!ร๒๐ล!!๐ท (6X๐6(31: เาเ(ว))
- การดึงและดามกระดูกกรามให้เข้าที่ (โ๒๐๒๐!!๐ก ลท๐! 11X31:เอก !๐โ ๓ ลก๐)แวน(ลโ !โล๐!:นโอ)
- การเย็บซ่อมแซมเอ็น ๒-๔ เส้น (1๒1วล!โ 1:6ท๐เอก ๒-๔ 1:6ท๐เอกร)

สูตินรีเวชกรรม ( 0 ๖ ■ ธ7ท)
- การผ่าตัดคลอดลูกทางหน้าห้อง (0อ53โอลท 56๐!เอก)
- การเย็บซ่อมแซมมดลูกที่ฉีกขาด (1๒(วล!โ น!:6 กํก6 (วอโ!!๐โล!!๐ก ๐โ ๒๐อโล!!๐ท)
- การผ่าตัดห้องนอกมดลูก (รนโฐอโV 1๖โ 6๐1:๐(ว!๐ (ว!'อ3กลก๐V)
- การผ่าตัดเนื้องอกรังไข,ที่มีการบิดของขั้ว (รนโ56โV ๐!!\๒5!อ๐เ ๐Vลแลก ๒ ๓ ๐ นโ)

จักษุวิทยา (57๐)
- การผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจกเอาเลนส์ออกแบบไม่เอาแคปซูลออก (5005 เท (ว1าล๐๐5๒นช๐๓ ล)
- การผ่าตัดเอาลูกตาออก (5หเร๐6โล!:!๐ท อก๐1อล!!๐ก)
- การผ่าตัดม่านตาและทำเลเซอร์เจาะม่านตา (เท่๐เอ๐1:๐๓V ลก๐! 1ล56โ เท่๐)๐1:๐๓7)
- การเจาะแกไขการอุดตันของเส้นเลือดจอตาเส้นกลาง (5๒๓๐6๒6515 เก ๐6ก!:โล1 โอท่ทลI 

ลโ!:6โ7 ๐๐๐1นร!๐ท)
- การเย็บซ่อมกระจกตาหรือเยื่อบุลูกตา โดยการเข้าไปทางวุ้นตาด้านหน้า (1๒1วล!โ ๐๐โก6ล 

๐โ 5๐๒โล ผ!!เา ลก'!:6 โ!๐โ V!!โอ๐!๐๓7)
- การเย็บซ่อมท่อนํ้าตา (5!อเวล!โ ๐ลกล!.!๐ล1!)
- การตัด เจาะ เย ็บซ่อมท่อระบายนํ้าในลูกตา (7โล๖6๐น๒๐!:๐๓7; 7 โล๖อ๐น๒ !๐๓ 7; 

7โล๖6๐น(๐(ว๒ร!:7)
๒.๖ การผ่าศพตรวจ (/๒ !๐เวร7) ให้จ่ายค่าตอบแทนแพทย์สำหรับแต่ละศพ ดังนื้
- การชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุ คนละ ๘๐๐ บาทต่อศพ
- การชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาลหรือสถาบันนิติเวช

- แพทย์ผู้ท่าการผ่าศพพิสูจน์ภายนอก คนละ ๕๐๐ บาทต่อศพ
- แพทย์ผู้ท่าการผ่าศพพิสูจน์ภายใน คนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อศพ
- แพทย์ผู้ท่าการผ่าศพตรวจภายในและตัดตรวจชิ้นเนื้อศพ คนละ ๒1๐๐๐ บาทต่อศพ

๒.๗ การปฏิบัติงานด้านวิสัญญี (ลกอร1:เาอร!ล) ให้ได้รับค่าตอบแทนตามภาวะของผู้ป่วยโดย 
การประเมินภาวะเสี่ยงตามแบบของ /\๓ 6 โ!๐ลก ร๐๐!อ!:7 ๐'โ / \กล65!เา65เ๐๒3!5!5 (/\ร/ป 0๒ร!1า๐ล!!๐ท

- กรณี /\ร/\ 0๒55 ๑ ให้ได้รับค่าตอบแทน คนละ ๔๐๐ บาทต่อราย
- กรณี /\ร/\ 0๒55 ๒ และ ๓ ให้ได้รับค่าตอบแทน คนละ ๖๐๐ บาทต่อราย
- กรณี /๒/\ 0๒55 ๔ และ ๔ ให้ได้รับค่าตอบแทน คนละ ๘๐๐ บาทต่อราย
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๒.๘ การปฏิบัติงานตามคุณภาพและปริมาณงานหรือหัตถการที่ม ีความยากง่ายใกล้เคียงกัน 
ให้จ่ายค่าตอบแทนแพทย์รายละ ๑,๐๐๐ บาท ลำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ดังนี้ 

ศัลยกรรมหัวไป ((วิรทรโล1 รนโ■ ฐ6 โ /)
- การระบายสารน ํ้าทางหน ้าท ้องในผู้ป ่วยต ับอ ่อนอ ักเสบ (/\เวป๐๓ !ทลI ป!'ลเกลฐอิ ๐5 

เวลก๐โรล5!5!ร)
- การตัดต่อลำไส้ (/\กล55๐๓๐515 ๐5 (ก5ร55!กร)
- การตัดถุงนำดี ((5เา01ร๐7ร5ร๐5๐๓7)
- การทำทวารเทียม ((5๐1๐55๐๓7)
- การผ่าตัดเอาส่วนนอกที่ทุ้มออก (อร๐๐โ5เ๐ล5!๐ท)
- การผ่าตัดระบายหนองออกจากผีเในตับ (อโล!กลฐ6 ๙ 7 นV&เ' ลเว5๐ร55)
- การผ่าตัดเส้นเลือดเพื่อเอาก้อนเลือดที่แข็งตัวออก (5๓ ช๐๒05๐๓7)
- การผ่าตัดเพื่อตรวจหาสภาวะผิดปกติของคอ (5X1ว1๐โล5เอก ๙  กร๐เ0
- การผ่าตัดยกลำไส้บางส่วนออกมาไว้หน้าท้อง (5x56โ!๐โ!2 ล5!๐ท ๐5 เก5ร55!กร)
- การเจาะเป ิดเข ้ากระเพาะอาหารและเย็บบริเวณที่ม ีเล ือดออก (ธล55โ๐5๐๓ 7 & รน5น!'ร 

ช(รรชเท3 เว๐!ก5ร)
- การผ่าเข้าไปในถุงทุ้มหัวใจ (แรโ!๐ลโป!๐5๐๓V)
- การผ่าตัดระบายนํ้าดีในตับโดยผ่านทางผิวหนัง (แรโ๐น5ลทร๐น5 5โลทรเารเวล51๐ เวเ11ลโ7 

5โล๐5 ป!'ล!กลฐร)
- การผ่าตัดซ่อมแต่งกล้ามเนื้อปลายกระเพาะอาหาร (แ7เ.๐โ๐)ว๒ร57)
- การผ่าตัดซ่อมไส้เลื่อนที่เข้าไปในกระบังลม (แร)วล!โ ป!ล)วเาโลฐทกล51๐ เาร!'ก!ล)
- การซ่อมกระเพาะอาหารและลำไส้ที่เข้าไปในกระบังลม (แร)วล!โ ป!ล)วเาโลฐ๓ ล5!๐ เารโกเล)
- การซ่อมการฉีกขาดของกระบังลม (แร)วล!!' ๒๐๐โล51๐ก ๐5 ป!ลเวเาเ'ล๓)
- การตัดลำไส้ (แรรร๐51๐ก ๐5 '[ก5รร51กร)
- การตัดม้าม (รเว๒กร๐5๐๓7)
- การเย็บซ่อมแผลของหลอดอาหาร (รน5นโร ๐5 รร๐เวเาลฐรลเ ผ ๐นกป) -
- การเย็บซ่อมตับ (รน5นโร ๐5 (IVรโ)
- การผ่าเข้าไปในทรวงอก (า โห0 เโล๐๐5๐๓7)
- การต่อนิ้ว (แร[ว๒ก5ล5!๐ก ๐5 5๒3รโ)
- การซ่อมเส้นประสาทตั้งแต่ ๒ เส้นข้ึนไป (แร)วล!โ ๒ กรโVรร น)ว)
ศัลยกรรมระบบทางเดินปีสลาวะ (บโ๐ เ๐ ฐ7)
- การตัดไต (ผร)วเาโร๐5๐๓7)
- การผ่าเปิดไต (เ\1ร|วเาโ๐5๐๓7)
- การเย็บซ่อมไต (แร)วล!โ ผปทร7)
- การเย็บซ่อมหลอดไต (แร)วล!โ นโร5รโ)
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ศัลยกรรมกระดูกและศัลยกรรมตกแต่ง (0โแเา๐ เว6๗ 0 & แ[ลรแ!อ รนโฐ6โ7)
- การตัดขาเหนือหรือใต้ข้อเข่า (/ปาาเวนแลแ!อก ล!ว๐'เ/อ ลทฝ ชอ[๐พ  ๒า66)
- การผ่าตัดเพื่อดึงกระดูกข้อสะโพกที่หลุดออกให้เข้าที่ (0เวอก โอ6 นช:!๐ก ๙  เา!|ว ฝ!ร[ออลแ!อก)
- การผ่าตัดจัดกระดูกเบ้าตาและกระดูกโหนกแก้มที่แตกออกให้เข้าที (0|ว6ก โอฝนช!๐ก 0^ 

๐โช!!: & ทกล๒โ อ๐กก!ว!.อX)
- การผ ่าต ัด เพ ื่อ ,ให ้'จ ัดกระด ูกและยึดกระด ูกบริเวณ'ใบหน ้าท ี่ห ักแบบเลอฟอร์ห ้ให ้เข ้าท ี 

(โ!อฝนช!๐ท & (IXล!:!๐ท (๐โ แอ แอโ!: แโลชนโอ)
- การผ่าตัดเพื่อจัดกระดูกและยึดกระดูกฃนืดยาวที่หักให้เข้าที่ (โ!อฝนช!อก &แไXลแ!อก (๐โ 

[อกฐ ชอกอ (โลชนโอ)
- การเย็บซ่อมเอ็นจำนวนมากกว่า ๔ เส้นข้ึนไป (โ!อเวล!โ แอกฝอท ๓ ๐โอ แชลท ๔ แอกฝอกร) 
สูตินรีเวชกรรม (อ ช -6x๐ )
- การตัดมดลูก (แVรแ6 โอช๐๓V)
จักษุและโสต ศอ นาสิก (โ7® ลกฝ แผ"โ)
- การเอาสิ่งแปลกปลอมในลูกตาออก (แอ๓๐Vล[ !กแโลออน๒โ แอโอ!ฐท ชอฝV)
- การผ่าตัดซ่อมแซมกระจกตาที่มีการทะลุ (แอกอแโลแ!กฐ Xอโลแอ[ว๒รแV)
- การผ่าตัดนํ้าวุ้นในลูกตาในรายที่มีการอักเสบภายในลูกตา (V!แโอช๐๓V (ก อทฝ๐เวชแชล[๓!แ!ร)
- การซ่อมแซมกระจกตาพร้อมทั้งตัดนํ้าวุ้นในลูกตาส่วนหลัง (โ!อเวล!โ ออโทอล ๙  รอ[อโล พ!แช 

เวอรแอโ!อโ V!'แโอช๐๓ )/ )

- การผ่าตัดกระดูกมาสตอยด์ (กระดูกหลังหู) เพื่อระบายหนอง (อโล!ทลฐ6 ๓ ลรแอ!ฝอช๐๓]/)
- การผูกเส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกระดูกใบหน้า (IV!ลX![[ลโ7 ลโแอโ7 [!ฐลแเอก)
๒.๙ การปฏิบัติงานตามคุณภาพและปริมาณงานหรือหัตถการที่มีความยากง่ายใกล้เคียงกันให้ 

จ่ายค่าตอบแทนแพทย์รายละ ๒,๐๐๐ บาท สำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ตังนี้ 
ศัลยกรรมทั่วไป ((วิอกอโลI รนโฐอโ7)
- การใส่สารเข้าไปอุดเส้นเลือดแดง (/\โแอโ!ล[ อ๓ ช๐ช2ลแ!อก)
- การผ่าตัดสมองโดยการเจาะรูและตัดกะโหลกศีรษะ ((ชลก!อช๐๓7 ลกฝ อโลก!๐แอ๓ V)
- การผ่าตัดปีกกระดูกลันหลังเพื่อแกไขการกดทับไขสันหลังอย่างเฉียบพลัน (ออออ๓ [วโอรร!อก 

[ล๓!กอช ๐๓7 แอโ ลอนแอ ออโฝ ออ๓ เวโอรร!อก)
- การตัดหลอดอาหาร (โร๐เวชล3อช๐๓7)
- การตัดตับออก (โ-เอเวลแอช๐๓7)
- การผูกเส้นเลือดขอดของหลอดอาหาร (นฐลแ!อก อแ อรอเวชล3อล[ Vลโ!ออร)
- การตัดกลีบปอดออก (ช๐ช6ช๐๓7 (ชนกฐ)
- การตัดตับอ่อนออก (โ,ลทอโอลแอช๐๓7)
- การตัดลุงหุ้มหัวใจออก (แอโ!อลโฝ!อช๐๓7)
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- การเยบซ่อมหัวใจ ถุงหุ้มหัวใจ และเส้นเลือดใหญ่ ([๒)วล!โ6 ๗  เา6ลโ'):, เวอโ!๐ลโ๐!!น๓ &
๓ ล]๐โ \โ6556[)

- การเย็บซ่อมแผลทะลุระหว่างหลอดลมและหลอดอาหาร ([๒)วล!โ 7-เะ เๅร[น[ล)
- การเย็บซ่อมหลอดลมใหญ่และหลอดลมลาขา ([๒)วล]โ 1โโล0เา6ล & เวโ๐ท0เานร)
- การผ่าตัดทำซ่องทางติดต่อกันระหว่างซ่องอวัยวะภายในร่างกาย (ร!านก!: 0|ว6โ37!๐ท)
- การผ่าตัดลำไส้เล็กส่วนตันที่ได้รับภยันตราย (รนโรู6โ7 (๖โ ๐๒๐๐๒กล1 เท]นโV)
- การตัดกระเพาะทั้งหมดหรือบางส่วนออก (7๐1โล1 ลท๐] รน!ว•[๐!;ล! รูลร[โ6๐[๐๓V)
- การผ่าตัดวิปเปิล (ผ!า!เวเว๒ ๐)วอโล[!๐ก)
- การต่อลำไส้แบบรูปตัววาย (8๐น\-6ท-'V ลกลร[๐๓ ๐ร!ร)
ศัลยกรรมกระดูกและศัลยกรรมตกแต่ง (0 โ[เา๐ เว6๘1๐ & ?[ลร[๒ รนโ56โV)
- การผ ่าต ัดใส ่เคร ื่องม ือแฮร ิงต ันสำหรับการแก ้ไขการกดห ับไขส ันหลังอย ่างเฉ ียบพลัน 

(["เลก'!กรู[๐ท เกร[โน๓ 6 ก[ล[เ๐ท [๐โ ล๐น[6 ๐๐โ6 ป ๐๐๓เวโ655[๐ท)
- การต่ออวัยวะส่วนที่เป็นแขนหรือขา ([๒)ว[ลก[ล[(๐ท ๙  [[๓!ว)
จักษุและโสต ศอ นาสิก ( ^ 6  ลก๘ ^ผ"โ)
- การผ่าตัดแกไขการกดทับเส้นประสาทตา (0|ว[๒ ท6โห6 ๐เ6๐๐๓เวโ65510ท)
- การผ่าตัดซ่อมแซมกล่องเสียง ([๒)วล[โ [ลโVทX)

๓. อัตราค่าตอบแทนทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานบริการหันตกรรมคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ให้ได้ 
รับค่าตอบแทนตามคุณภาพและปริมาณงาน ตังต่อไปนี้

๓.๑ การให้บริการตรวจแบบผู้ป่วยนอกในคลินิกเฉพาะโรคทางหันตกรรมให้ได้รับค่าตอบแทน
รายละ ๗๕ บาท

๓.๒ งานศัลยศาสตร์ซ่องปาก
๓.๒.๑ ถอนฟิน ฃ่ีละ . ๑๐๐ บาท
๓.๒.๒ ขูดรักษาแผล - ซ่ีละ ‘ ๗๕ บาท
๓.๒.๓ เจาะถุงหนองภายในซ่องปาก ซ่ีละ ๑๐๐ บาท
๓.๒.๔ ผ่าตัดเลาะถุงหนอง ถุงนี้า (เะกน๐๒ล[๒ก) ตำแหน่งละ ๒๐๐ บาท
๓.๒.๕ การยึดดาม (คXล[เ๐ก) ในฟ้นที่ได้รับอุบัติเหตุ ตำแหน่งละ ๒๐๐ บาท
๓.๒.๖ การตัดหรือเย็บซ่อมแซมแผ่นเยื่อรั้งของลิ้น ตำแหน่งละ ๒๐๐ บาท

และริมผี!ปาก (โโอก6๐[๐๓V1 I3โ6 ท๐เว[ลร[)โ)
๓.๒.๗ การห้ามเลือด (ร[๐ เว ธ๒6๐!เทรู) ในผู้ป่วยที่มืป้ญหา ครั้งละ ๗๕ บาท

ทางระบบโลหิต
๓.๒.๘ เย็บแผล ครั้งละ ๑๕๐ บาท
๓.๒.๙ ตัดไหม ครั้งละ ๗๕ บาท
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๓.๓ ทันตกรรมหัตถการ
๓ .๓ .๑ อุดฟืนชั่วคราว ซ่ีละ ๑๐๐ บาท
๓ .๓ .๒ อุดฟืนถาวร ซ่ีละ ๑๔๐ บาท
๓.๓.๓ การรักษาคลองรากฟืนชนิดบำบัดฉุกเฉิน ครั้งละ ๒๐๐ บาท

๓ .๔ ปริทันตวิทยา (รักษาโรคเหงือก)
๓.๔.๑ ขูดหินปูน ครั้งละ ๑๔๐ บาท
๓ .๔.๒ เกลารากฟืน (^๐๐'!: ?๒ กก!กฐ) ครั้งละ ๑๔๐ บาท
๓.๔.๓ การใส่เแอกฟืน ครั้งละ ๒๐๐ บาท

๓ .๔ ทันตกรรมประดิษฐ์
๓ .๔.๑ ใส่ฟืนปลอมบางส่วนใช้อะคริลิกเป็นฐาน ซ่ีแรก ๒๐๐ บาท

ซ่ีต่อไปซ่ีละ ๑๐๐ บาท
๓ .๖ ทันตกรรมป่องกัน

๓ .๖.๑ เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก ครั้งละ ๗๔ บาท
๓.๖.๒ อุดหลุมร่องฟืน (?!1: ลกอ! (ารรนโอ รอล๒ก!:) 
๓.๖.๓ ทันตกรรมป่องกันโดยการทำเรซินรีสตอเรชั่น

ครั้งละ ๗๔ บาท

(กโอVอก1:^6 โอร!ท โอร!:๐โล!:!๐ก) ครั้งละ ๑๐๐ บาท
๓ .๗ ทันตกรรมเด็ก

๓ .๗.๑ การตัดเหงือกให้ฟืนขึ้น ครั้งละ ๑๐๐ บาท
๔. พยาบาลที่ปฏิบัติงานอยู่ในทีมช่วยผ่าตัดผู้ป่วยแต่ละราย ใหได้รับค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้ 

๔.๑ สำหรับทีมผ่าตัดเล็กและวิสัญญีพยาบาล
- พยาบาลวิชาชีพ คนละ ๑๒๐ ปาท
- พยาบาลเทคนิค คนละ - ๙๔ บาท
- เจ้าหน้าที่พยาบาล คนละ ๗๐ บาท

๔.๒ สำหรับทีมผ่าตัดใหญ่และวิสัญญีพยาบาล
- พยาบาลวิชาชีพ คนละ ๒๔๐ บาท
- พยาบาลเทคนิค คนละ ๑๙๐ บาท
- เจ้าหน้าที่พยาบาล คนละ ๑๔๔ บาท

พยาบาลที่ปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยที่มิใช่หอผู้ป่วยวิกฤติแล ะดูแลผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจให้
ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้

พยาบาลวิชาชีพ คนละ ๘๐ บาทต่อผลัด ๘ ช่ัวโมง
พยาบาลเทคนิค คนละ ๖๐ บาทต่อผลัด ๘ ช่ัวโมง
เจ้าหน้าที่พยาบาล คนละ ๔๐ บาทต่อผลัด ๘ ช่ัวโมง

ทั้งนี้ให้จ่ายเฉพาะพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในผลัดที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเท่านั้น
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หลักเกณฑ์ วิธืการและอัตราการจ่ายเงินคาตอบแทนบุคลากร 
ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในลังกัดสำนักอนามัยและหน่วยงานอื่น 

แนบท้ายระเบืยบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์วิธืการ 
และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก,บุคลากรทางด้านการแพทย ์

และสาธารณสุข ในลังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐

ให้บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดสำนักอนามัยและหน่วยงานอื่นที่ปฏิบัติงาน 
ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากร 
ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ .  ๒๕๕0 ได้รับค่าตอบแทน ด้งนี้

ข้อ ๑ บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน ต้องอยู่ภายใต้ 
หลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(๑) การให้บริการแก'ประชาซนในสถานพยาบาล
(๒) การให้บริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หรือหน่วยปฐมพยาบาล
(๓) การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก,ประซาขนนอกหน่วยงานหรือ 

ส่วนราซการ -
(๔) การตรวจสอบบีญหาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประซาซน 

และการคุ้มครองผู้บริโภค
(๕) การปฏิบัติภารกิจในภาวะวิกฤติ'ฉุกเฉิน เร่งด่วน
(๖) การปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมบีองกันโรค การพ!นฟู 

สภาพ หรือการแก่ไขบีญหาภาวะคุกคามสุขภาพ
ข้อ ๒ ในกรณีที่เป็นการจำเป็นและสมควร หัวหน้าหน่วยงาน่จ่ะอนุมัติให้บุคลากรทางด้านการ 

แพทย์และสาธารณสุขปฏิบัติภารกิจนอกเวลาราซการหรือในวันหยุดราซการได้ โดยกำหนดให้ได้รับค่าตอบแทน 
เป็นรายชั่วโมง ดังนี้

(๑) แพทย์ ทันตแพทย์ และนายสัตวแพทย์ ชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท 
(๒) เภสัซกรรม ชั่วโมงละ ๒๕๐ บาท
(๓) นักวิทยาศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพและนักวิซาโทรทาง่ด้านสาธารณสุข ชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท 
(๔) พยาบาลเทคนิค พนักงานสาธารณสุข และเจ้าพนักงานเทคนิค ชั่วโมงละ ๑๕๐ บาท 
(๕) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่เทคนิค ชั่วโมงละ ๑๐๐ บาท
(๖) เจ้าหน้าที่อื่น เซ่น นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงาน 

ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่เวชระเบียน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลูกจ้างประจำ 
และลูกจ้างชั่วคราว เป็นด้น ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนตามตำแหน่งที่ครองอยู่ในปัจจุบันโดยให้เบิกในระดับเริ่มด้น 
ของสายงานในตำแหน่งที่ครองอยู่นั้น ดังนี้

๕๔๑



สายงานที่เริ่มต้นในระดับ ๑ ชั่วโมงละ ๙๐ บาท
สายงานที่เริ่มต้นในระดับ ๒ ชั่วโมงละ ๑๒๐ บาท
สายงานที่เริ่มต้นในระดับ ๓ ชั่วโมงละ ๑๕๐ บาท
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ชั่วโมงละ ๗๕ บาท
หากเป็นการปฏิบัติงาน,นอกสถาน,ที่,หรือนอกสถาน1พยาบาล'ในเวลาราชการให้จ่ายค่าตอบแทน 

เป็นรายชั่วโมงในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนดไว้
ข้อ ๓ ในกรณีที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติภารกิจที่ต้องออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประ6ชา,ชนนอกพืนที่ 

กรุงเทพมหานครและต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๑ วัน หรือเกินกว่า ๑ วันให้ไต้รับเงินค่าตอบแทน 
เป็นรายวัน ดังนี้

(๑) แพทย์ ทันตแพทย์ และนายสัตวแพทย์ วันละ ๔,๘๐๐ บาท 
(๒) เภสัชกร วันละ ๓,๖๐๐ บาท
(๓) นักวิทยาศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการทางต้านสาธารณสุข วันละ ๒,๔๐๐ บาท 
(๔) พยาบาลเทคนิค พนักงานสาธารณสุข และเจ้าพนักงานเทคนิค วันละ ๒,๐๐๐ บาท 
(๔) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข .และเจ้าหน้าที่เทคนิค วันละ ๑,๔๐๐ บาท
(๖) เจ้าหน้าที่อื่น เข่น นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงาน

ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่เวชระเบียน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลูกจ้างประจำ 
และลูกจ้างชั่วคราว เป็นต้น ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนตามตำแหน่งที่ครองอยู่ในบีจจุบัน โดยให้เบิกในระดับเริ่มต้น 
ของสายงานในตำแหน่งที่ครองอยู่นั้น ดังนี้

สายงานที่เริ่มต้นในระดับ ๑ วันละ ๑,๔๐๐ บาท
สายงานที่เริ่มต้นในระดับ ๒ วันละ ๒,๐๐๐ บาท
สายงานที่เริ่มต้นในระดับ ๓ วันละ ๒,๔๐๐ บาท
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว วันละ ๑,๒๐๐ บาท

ข้อ ๔ ให้จ่ายค่าตอบแทนแกบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักอนามัยและ 
หน่วยงานอื่นเมื่อไปปฏิบัติราชการให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้กับหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
อ่ืน ตามคำเชิญของหัวหน้าส่วนราชการ หรือโดยคำสั่งของหัวหน้าหน่วยงาน นอกเวลาราชการปกติหรือในวันหยุด 
ราชการโดยให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมงตามที่ปฏิบัติงานจริงและกำหนดแยกจ่ายเป็นอัตราสำหรับคุณวุฒิ

V( เ ;  ะ̂ะเดงน
(๑) ว ุฒ ิบ ัตรหรือหนังส ืออน ุม ัต ิเป ็นผู้ม ีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง หรือปริญญาเอก หรือ 

เทียบเท่า ในอัตราคนละ ๔๐๐ บาทต่อชั่วโมง
(๒) วุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ใบอัตราคนละ ๔๐๐ บาทต่อชั่วโมง 
(๓) วุฒิระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในอัตราคนละ ๓00 บาทต่อช่ัวโมง 
หากเป็นการปฏิบัติงานในเวลาราชการให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมงในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตรา 

ที่กำหนดไวิในวรรคหนึ่ง
ข้อ ๕ ให้จ่ายค่าตอบแทนแก'บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุฃที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดขอบ 

การเรียนการสอนทางต้านการแพทย์และสาธารณสุขในสถาบันการศึกษา แก่อาจารย์พิเศษซึ่งมิไต้คำรงตำแหน่ง
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ทางสายการสอนไม'ว่าจะเป็นการสอนในเวลาหรือนอกเวลาราชการ สำหรับอาจารย์หรือผู้ดำรงตำแหน่งในสาย 
งานการสอนในสังกัดสถาบันการศึกษาจะจ่ายให้ต่อเมื่อได้รับมอบหมายจากสถาบันการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่รับ 
ผิดชอบการเรียนการสอนนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการในอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษในมหาวิทยาลัย

ข้อ ๖ ให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเพิ่มพิเศษในอัตราเดือนละ ๕,๐๐0 บาท แก,ผู้ดำรงตำแหน่ง 
แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติบัตรสาขาส่งเสริมพิเศษที่กำหนด รวมทั้งแพทย์ที่ปฏิบัติงานในงานเฉพาะ 
ที่กำหนดไว้ และต้องปฏิบัติงานให้บริการตามสาขาวิชาหรือประเภทที่กำหนดไว้ ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชาพยาธิวิทยาทั่วไป 
(๒) สาขาวิชาพญาธิวิทยาคลินิก 
(๓) สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 
(๔) สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา 
(๔) สาขาวิชารังสีวิทยาทั่วไป 
(๖) สาขาวิชารังสีวิทยารักษา 
(๗) สาขาวิชารังสีวินิจฉัย 
(๘) สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
(๙) สาขาวิชาเวชศาสตร์พินฟู 
(๑๐) สาขาวิชาเวชศาสตร์ป้องกัน 
(๑๑) สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
(๑๒) แพทย์ที่ปฏิบัติงานในด้านการบำบัดรักษายาเสพติด
(๑๓) แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านเวชกรรมสังคมหรือด้านอนามัยชุมชนแพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านเวชกรรม 

สังคมหรือด้านอนามัยชุมชน
(๑๔) สาขาวิชาเวชปฏิบัติทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการด่านหน้า เช่น แผนกผู้ป่วยนอก แผนก 

อุกเฉิน เป็นด้น
(๑๔) สาซาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ที่,ปฏิบัติงาน'ในแผนกอุบัตเหตุฉุกเฉิน 
(๑๖) สาขาวิชานิติเวชศาสตร์
(๑๗) สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวที่ปฏิบัติงานให้บริการเวชปฏิบัติครอบครัว
(๑๘) สาขาวิชาที่คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิเศษชองสำนักอนามัย

เห็นสมควร
ข้อ ๗ ให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ นายสัตวแพทย์ และเภสัชกร 

ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลหรือสถาบันการศึกษาและไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือในสถานพยาบาลเอก'ซน 
ในอัตรา ดังนี้

(๑) แพทย์ ใบอัตราคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน 
(๒) ทันตแพทย์ ในอัตราคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน 
(๓) นายสัตวแพทย์ ในอัตราคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน
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(๔) เภสัชกร ในอัตราคนละ ๔,๐๐๐ บาท ต่อเดือน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ว ิธ ีการและเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนและ 

เงินเพิ่มพิเศษของสำนักอนามัยประกาศกำหนด
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิเศษของสำนักอนามัยยังมิได้ 

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ตามวรรคสอง ให้ใช้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดขึ้น 
โดยอนุโลม
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ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยเงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๔๙

โดยที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ 
สมรรถนะและทักษะเฉพาะเป็นพิเศษ ซึ่งการปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบหรือความเสี่ยงสูงและมีการสูญเสีย 
ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวออกจากระบบราชการเป็นจำนวนมาก จึงสมควรให้มีเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๔๒๘ ประกอบกับข้อ ๔ และข้อ ๖ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนแก'บุคลากร 
ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๓๖ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงกำหนด 
ระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไป่นี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรืยกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๔๔๙”

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข” หมายถึง ข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ 

ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักแกไชความ 
ผิดปกติของการสื่อความหมายหฺรือนักวิชาการศึกษาพิเศษที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านแกไขความผิดปกติของการสื่อความ 
หมาย นักกิจกรรมบำบัดหรือนักอาชีวบำบัดที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกหรือนักจิตวิทยา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านจิตวิทยาคลินิก และนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีขึ้นไปและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น โดยใซใบอนุญาตดังกล่าวปฏิบัติงานให้บริการด้านสุขภาพด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ได้แก่ 
ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมป็องกันโรค ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือด้าน 
การใเนฟูสภาพ และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกลุ่มลักษณะงานที่กำหนดในบัญชีกลุ่มตำแหน่งตาม 
ลักษณะงานและอัตรา พ.ต.ส. แนบท้ายระเบียบนี้
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“พ.ต.ส.” หมายความว่า เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข 
ข้อ ๔ ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขได้รับ พ.ต.ส. ตามตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติโดย 

ไม,สูงกว่าอัตราที่กำหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้ ส่วนจะได้รับเท่าใด ให้เป็นไปตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่ม 
สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข โดยอนุโลม

การจ่ายเงิน พ.ต.ส. ให้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิเศษ 
สำหรับบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก,บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ความเห็นขอบ

.ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขผู้ใดอยู่ในหลายกลุ่มตำแหน่งตามลักษณะงานให้ผู้นั้นได้ 
รับ พ.ต.ส. ในอัตราที่สูงที่สุดในกลุ่มตำแหน่งตามลักษณะงานขึ้นเพียงอัตราเดียว

ข้อ ๕  ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ตามลักษณะงานที่กำหนดในบัญชีท้าย 
ระเบียบนี้ไม่เต็มเดือนในเดือนใด ให้ผู้นั้นได้รับ พ.ต.ส. สำหรับเดือนนั้นตามส่วนของจำนวนวันที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ 
แต่ถ้าในเดือนใดผู้ใดมิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามลักษณะงานที่กำหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้ ผู้น้ันไม่มีสิทธิได้รับ พ.ต.ส. 
สำหรับเดือนนั้น ทั้งนี้ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) กรณีลาปวย ให้ได้รับ พ.ต.ส. ระหว่างลาไดืในป็งใ]ใ]ระมาณหนึ่งไม'เกินหกสิใ)วันทำการ เว้นแต่ 
เป็นการปวยอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปลัดกรุงเทพมหานครอาจกำหนดให้ได้รับ พ.ต.ส. เกินหกสิบวันทำการ 
ได้ตามสมควรแก่กรณี

(๒) กรณีลาคลอดบุตร ให้ได้รับ พ.ต.ส. ระหว่างลาไดืไม'เกินเถ้าสิใ]วัน
(๓) กรณีลากิจส่วนตัว ให้ได้รับ พ.ต.ส. ระหว่างลาไดืในปีงบประมาณหนึ่งไม'เกินสี่สิใ]ห้าวันทำการ 

แต่สำหรับในปีแรกที่รับราชการให้ได้รับ พ.ต.ส. ระหว่างลาไดืในปีงใ]ใ]ระมาณนั้น ไม่เกินสิใ]ห้าวันทำการ
(๔) กรณีลาพักผ่อนประจำปี ให้ได้รัใ] พ.ต.ส. ระหว่างลาไดืไม'เกินระยะเวลาที่ผู้นั้นมีสิทธิลาพักผ่อน 

ประจำปีตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ
(๔) กรณีลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรืคลาไใ]ใ]ระกอบพิธีสัจย์ ณ เม ืองเมกกะ ประเทศ 

ซาอุดิอาระเปีย ซึ่งมิใซ่เป็นการลาภายในระยะเวลาสิบสองเดือนแรกที่เข้ารับราชการ และตั้งแต่เริ่มรับราชการยัง 
ไม'เคยลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือยังไม'เคยลาไปประกอบพิธีฮัจยํให้ได้รับ พ.ต.ส. ระหว่างลาไดืไม่เกินหก 
สิใ)วัน

(๖) กรณีลาไปเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลให้ได้รัใ] พ.ต.ส. ระหว่างลาไดืใม'เกิน 
หก!บวิบัแต่ถ้าพ้นระยะเวลาที่ลาดังกล่าวแล้วผู้นั้นไม่ไปรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ใด้รับ 
แต่งตั้งภายในเจ็ดวันให้งดจ่ายเงิน พ.ต.ส. หลังจากนั้นไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติหน้าที่หลัก

(๗) กรณีลาไปศึกษา ปีกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ให้ได้รับ พ.ต.ส. ระหว่างลาไดืไม่เกินหก
สิบวัน

ข้อ ๖ ในกรณีที่มีบีญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เสนอ ปลัดกรุงเทพมหานครวินิจฉัย 
คำวินิจฉัยของปลัดกรุงเทพมหานครให้เป็นที่สุด

๔๔๖



ข้อ ๗ ผู้ไดมีล ักษณะเซ่นเดียวกับผู้ปฏิบ ัต ิงานด้านการิสาธารณสุขตามระเบียบนี้ และได้ดำรง 
ตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ตรงตามกลุ่มลักษณะงานที่กำหนดในบัญชีกลุ่มตำแหน่งตามลักษณะงานและอัตรา 
พ.ต.ส. ท้ายระเบียบนี้อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นได้รับ พ.ต.ส. ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติ 
หน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๗

ข้อ ๘ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙

; - —-  ^

(นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๕๔๗



บ ัญ ช ีกล ุ่มตำแหน ่งตามล ักษ ณ ะงานและอ ัตรา พ.ต.ส.

ตำแหน่ง กลุ่มที่ ลักษณะงาน อัตรา พ.ต.ส. ไม่เกิน 
(บาท/เดือน)

นายแพทย์ ๑ ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.ก. กำหนด 
ไว้โนมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

๕,๐00

๒ ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.ก. กำหนด 
ไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และอยู่ในหลักเกณฑ์อย่างใด 
อย่างหนึ่ง ดังนี้
๒.๑ เป็นแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ 
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวขกรรมในสาขาต่างๆ 
นอกเหนือจากกลุ่มที่ ๓ จากแพทยสภา หรือ 
๒.๒ เป็นแพทย์ที่ได้รับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางการ 
แพทย์หรือสาธารณสุฃท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึง ก.พ. หรือคณะกรรมการ 
กลางบริหารงานบุคคลอื่นรับรอง หรือ 
๒.๓ เป็นแพทย์ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดขอบหลัก 
ในการพัฒนาระบบคุณภาพ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็น 
จำนวนตามมาตรฐานทีส่ำนักงาน ก.ก. หรือ ก.พ. และกระทรวง 
การคลัง กำหนด หรือ
๒.๔ เป็นแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งมีผลประเมินการปฏิบ ัติงานในเกณฑ์ดตี ิดต่อกันมากกว่า 
๔ ปี โดยเน้นการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะเป็นปีท่ี ๑

๑๐,๐๐๐

๓ ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามท่ี ก.ก. กำหนด
ไว้โนมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและเป็นแพทยท่ี์ได้รับวุฒิบัตร
หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรูค้วามชำนาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาในสาขาใดสาขาหนึ่งดังนี้
๓.๑ สาขาพยาธิวิทยาทั่วไป
๓.๒ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค
๓.๓ สาขาพยาธิวิทยาคลินิก
๓.๔ สาขานิติเวชศาสตร์
๓.๕ สาขาจิตเวชศาสตร์
๓.๖ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยวุ่น
๓.๗ สาขาประสาทศัลยศาสตร์
๓.๘ สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก
๓.๙ สาขาเวชศาสตร์ป็องกัน (แขนงระบาดวิทยา)

©๕,๐๐๐

(เ̂ ®!,(ฬ



ตำแหน่ง กลุ่มท่ี ลักษณะงาน อัตรา พ.ต.ส. ไม่เกิน 
(บาท/เดือน)

ทันตแพทย์ ๑ ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.ก. กำหนด 
ไวิในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

๔,๐๐๐

๒ ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.ก. กำหนด 
ไวิในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและได้รับปริญญาโทหรือปริญญา 
เอกทางทันตแพทย์หรือสาธารณสุฃที่เกี่ยวข้อง ซ่ึง ก.พ. หรือ 
คณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลอื่นรับรอง

๗,๔๐๐

'

๓ ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.ก. กำหนด 
ไวิในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและเป็นทันตแพทย์ทีไ่ด้รับวุฒิ 
บัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ 
วิชาชีพทันตกรรมในสาขาต่างๆ จากทันตแพทยสกา

๑๐,๐๐๐

เภสัชกร ๑ ■ ปฏิบัติหน้าท่ีหลักของตำแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ังตามท่ี ก.ก. กำหนด 
ไวิในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

๑,๔๐๐

๒ ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งท่ีได้รับแต่งตั้งตามท่ี ก.ก. กำหนด 
ไวิในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และเป็นเภสัชกรที่ได้รับมอบ 
หมายให้ปฏิบัติงานหลักอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังน้ี 
๒.๑ การเตรียมยา หรือวิเคราะห้เคมีบำบัด หรือ 
๒.๒ ใหค้ำปรึกษาแนะนำด้านยาในกลุ่มโรคติดต่อร้ายแรง เซ่น 
เอดส์ วัณโรค ฯลฯ ซึ่งจัดเป็นคลินิกเฉพาะหรือพื้นที่เฉพาะแยก 
จากการจ่ายยาปกติ หรือ
๒.๓ งานคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยงข้องกับการตรวจจับและทัาคดี

๓,๐๐๐

พยาบาล
วิชาชีพ

๑ ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งท่ีได้รับแต่งตั้งตามท่ี ก.ก. กำหนด 
ไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
งานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
๑.๑ ให้บริการพยาบาลในแผนกผู้ฟ ้วยนอก การพยาบาล 
ครอบครัวและขุมซน การบริการพยาบาลอนามัยขุมซน อนามัย 
โรงเรียน อาชีวอนามัย หรือ
๑.๒ อาจารย์พยาบาลที่สอนและคุมการผึเกปฏิบัติงานของ 
นักศึกษาโดยต้องร่วมให้บริการอย่างน้อย ๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
ในหน่วยบริการหรืองานบริการพยาบาลในกลุ่ม ๑.๑

๑,๐๐๐

๙๔๙



ตำแหน่ง กลุ่มท่ี ลักษณะงาน อัตรา พ.ต.ส. ไม่เกิน 
(บาท/เดือน)

๒ ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.ก. กำหนด 
ไว้โนมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
งานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
๒.๑ ให้บริการพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ห้อง 
สังเกตอาการ ห้องคลอด ห้องผ่าตัด แผนกผู้ป่วยใน หรือ 
๒.๒ ให้บริการพยาบาลซึ่งมีล ักษณะงานอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังนี้
- งานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (10
- งานตรวจบำบัดพิเศษโดยพยาบาลที่ผ่านการอบรมเฉพาะทาง 
ตรงตามสาขาที่ปฏิบัติงานในหลักสูตรท่ีสภาการพยาบาลรับรอง 
ได้แก่ การพยาบาลในหน่วยเคมีบำบัด รังสีรักษา การตรวจ 
รักษาผ่านกล้องหรือเครื่องมือพิเศษทางการแพทย์ การกระตุ้น 
พัฒนาการเด็ก การตรวจสวนหัวใจ การตรวจสมรรถภาพหัวใจ 
และปอด การพยาบาลผู้ป่วยที่ใซ้ปอดและหัวใจเทียม ไตเทียม 
งานปลูกถ่ายอวัยวะ การบำบัดทางจิต-ประสาท การบำบัดยา 
เสพติด การบำบัดด้วยไฟฟ้า การพินฟูสมรรถภาพผู้ป่วย/ผู้พิการ 
การให้คำปรึกษาพิเศษด้านสุขภาพ (0วนกร6แทฐ)
- การตรวจบำบัดพิเศษเฉพาะทางอื่นๆ รวมทั้งการรักษา 
พยาบาลขั้นด้น โดยพยาบาลที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรตั้งแต่ 
๔ เดือนขึ้นไปที่สภาการพยาบาลรับรอง หรือ
๒.๓ อาจารย์พยาบาลที่สอนและคุมการผึเกปฏิบัติงานของ 
นักศึกษา โดยต้องร่วมให้บริการอย่างน้อย ๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
ในหน่วยบริการหรืองานบริการพยาบาลในกลุ่มตาม ๒.๑ 
หรอ ๒.๒

(5),(1̂ 00

๙๕๐



ตำแหน่ง กลุ่มที่ ลักษณะงาน อัตรา พ.ต.ส. ไม่เกิน 
(บาท/เดือน)

๓ ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.ก. กำหนด 
ไวในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
งานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
๓.๑ ให้บริการพยาบาล ดังนี้
- การพยาบาลวิสัญญีโดยพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 
วิสัญญีพยาบาลที่มีระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ปีข้ึน'ไป
- การพยาบาลเวชปฏิบัติโดยพยาบาลที่ได้รับปริญญาโท สาขา 
การพยาบาลเวชปฏิบัติ (ผนโร6 ? โลช:เป๐กอโ)
- การพยาบาลในแผนกผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤติ (|(1บ หรือ 
(Xบ) หรือการพยาบาลผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤตินอกแผนก 
ดังกล่าวโดยพยาบาลที่ผ่านการอบรมที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 
การพยาบาลผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤติ
- การพยาบาลผู้ป ่วยติดเชื้อรุนแรงหรืออันตราย (โรคตาม 
ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข)
- การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง โดยผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรแสดง 
ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพๆ (/\1ะ'แ) จากสภา 
การพยาบาลหรือผู้ที่ได้รับปริญญาโทขึ้นไปทางการพยาบาล 
เฉพาะทางการคลินิกและมีคุณสมบัติสมัครสอบวุฒิบัตรแสดง 
ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพฯ ของสภาการ 
พยาบาล หรือ

๒,๐๐๐

๓.๒ ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าทีมควบคุมในการพัฒนาระบบ 
คุณภาพการบริการทางการพยาบาล เป็นจำนวนตามมาตรฐาน 
ที่สำนักงาน ก.ก. หรือ ก.พ. และกระทรวงการคลัง กำหนด หรือ

๓.๓ อาจารย์พยาบาลที่สอนและคุมการผึเกปฏิบ ัติงานของ 
นักศึกษา โดยต้องร่วมให้บริการอย่างน้อย ๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
ในหน่วยบริการหรืองานบริการพยาบาลในกลุ่มตาม ๓.๑

นักเทคนิค 
การแพทย์

ปฏิบัติหน้าท่ีหลักของตำแหน่ง'ที่ได้รับแต่งตั้งตามท่ี ก.ก. กำหนด 
ไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

๑ ,0 0 0

นักรังสี 
การแพทย์

ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.ก. กำหนด 
ไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

๑ ,0 0 0

{& &  (5)



ตำแหน่ง กลุ่มที่ ลักษณะงาน อัตรา พ.ต.ส. ไม่เกิน 
(บาท/เดือน)

นักกายภาพ 
บำบัด

ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่!ด้รับแต่งตั้งตามที่ ก.ก. กำหนด 
ไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

๑,๐๐๐

นักแก้!ขความ 
ผิดปกติของการ 
สื่อความหมาย 
หรือนักวิชาการ 
ศึกษาพิเศษที่ 
ปฏิบัติหน้าที่ 
ด้านแก้!ขความ 
ผิดปกติของการ 
สื่อความหมาย

ปฏิบัติหน้าท่ีหลักของตำแหน่ง'ที่ได้รับแต่งตั้งตามท่ี ก.ก. กำหนด 
ไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

๑,๐๐๐

นักกิจกรรม 
บำบัดหรือนัก 
อาซีวบำบัดที่ 
ปฏิบัติหน้าที่ 
ด้านกิจกรรม 
บำบัด

ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.ก. กำหนด 
ไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

๑,๐๐๐

๙๙๒
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ส่วนราชการ ....สำนักก.ไIคลัง.(สำนักงานเศร'ษฐเกิจการ.คลัง โทร,..๐.]๒๒๒1๔.๔๖๘๑.หรือโทร,.๑๖๖๑)
ท ี กท.®๓.0๕/๘๕๖]?กุ.................................................  วน1ที.....๒̂ !..ธัน่วาคม..๒๕๔๙
เรื่อง...ระ.เบี..ย.นก.รงเทพมหานครว่าด้วยการ!เบิกจ่าย!,ง;มรุ;างวัล.สำหรับผู้.'บริหารและ.หน่วยงาน.เพ่ือ.จ่ายให้.แก่.

ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙

เรียน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก 
หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการ 
สภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนัก 
ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้สำนักการคลังขอส่งสำเนาระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัล 
สำหรับผู้บริหารและหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก,ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ !  ๒๕๔๙ มาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นายปรีชา สุขสนเทศ)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

(&! (๕? ฅ



ระเบ ียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและหน่วยงาน 

เพ่ือจ่ายให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๙

โดยที่เปีนการสมควรกำหนดระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหาร 
และหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก'ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร

อาศ ัยอำนาจตตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญ ัต ิระเบ ียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๔๒๘ ประกอบกับข้อ ๑๘ (๒) แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๙ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหาร 
และหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๔๙”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ไข้บังคับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๙ เป็นด้นไป 
ข้อ ๓ บรรดา ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัด 

หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ ผ ู้บ ร ิห าร” ห มายความว ้า ข ้าราชการซ ึ่งดำรงตำแห น ่ง ปล ัดกรุงเทพมหานคร รองปลัด 

กรุงเทพมหานคร (ห ัวหน ้ากล ุ่มภารก ิจ) ผ ู้อำนวยการสำน ัก ห ัวหน ้าสำน ักงานคณ ะกรรมการข้าราชการ 
กรุงเทพมหานคร รองผู้อำนวยการสำนัก ผู้ช ่วยหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผ ู้อำนวยการกอง และหัวหน้าหน่วยงาน หรือหัวหน้าส ่วนราชการที่เท ียบเท่าไม'ต ํ่ากว้า 
ระดับกอง

“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร

“ลูกจ้างประจำ” หมายความว่า ลูกจ้างประจำตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยลูกจ้าง 
“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

(ฐ็น้ี&(ริ?



ข้อ ๕  ผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ซึ่งได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินรางวัลประจำปีจะ 
ต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในงานโครงการที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและประสิทธิผลตามพันธกิจและผลการ 
ประเมินหรือคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารและหรือช้าราชการและลูกจ้างประจำในหน่วยงานที่คณะ 
กรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครได้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินแล้ว

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อรับเงินรางวัลประจำปีให้เป ็นไปตามที่ 
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด

ข้อ ๖ ให้ผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างประจำได้รับเงินรางวัลตามระดับชองผลงานโดยพิจารณา 
จากผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณนั้น ตามอัตราที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด

กรณีมีเหตุจำเป็น ผู้ว่าราชการกรุง่เทพมหานครอาจกำหนดอัตราเงินรางวัลโดยไม'แยกผู้บริหารกับ 
ข้าราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงานก็ได้

ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี ประกอบด้วย ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือรอง 
ปลัดกรุงเทพมหานครที่ปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย เป็นประธาน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง ผู้อำนวยการ 
สำนักการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
ห ัวหน ้าผ ู้ตรวจราชการกร ุงเทพมหานคร ห ัวห น ้าสำน ักงานคณ ะกรรมการช ้าราชการกร ุงเทพมหานคร 
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการกองระบบงาน สำนักงาน 
ก.ก. เป็นกรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่เสนอแนะแนวทางและอัตราในการจัดสรรเงินรางวัลประจำ 
ปีของหน่วยงาน ผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างประจำหรือดำเนินการอื่นใดตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
มอบหมาย .

ข้อ ๘ การจ่ายเงินรางวัลประจำปีให้จ่ายแก'ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับการพิจารณาให้ 
ได้รับเงินรางวัลประจำปี ตามอัตราที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติ โดยให้หน่วยงานออกคำสั่งการจ่ายเงิน 
รางวัลดังกล่าวและให้มีหลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบของทางราชการไว้เพื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ตรวจสอบ

การจ่ายเงินรางวัลประจำปี หากมีเศษของบาทให้ปิดทิ้ง
ข้อ ๙ ช ้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได ้ร ับเงินตอบแทนพิเศษตามระเบ ียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของ 
อันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. ๒(ะ๔๔ ให้ได้รับเงินรางวัลประจำปีตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามระเบียบนี้

ข้อ ๑๐ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ซึ่งยังรับราชการอยู่ในวันที่ ๓๐ กันยายนของแต่ละปี ให้ได้ 
รับเงินรางวัลประจำปีตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามระเบียบนี้ . . -

ข้อ ๑๑ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีที่ไม่ได้กำหนดไวิในระเบียบนี้ให้ถือปฏิบัติ 
ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่นหรือที่ไมมักำหนดไวิในระเบียบนี้ให้เสนอ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการเป็นกรณี  ๆ ไป

๔๔๕



ข้อ ๑๓ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้และให้ม ีอำนาจออกคำสั่งเพ ื่อปฏิบ ัต ิการ
ตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

(นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๕ ๕๖



ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย 

พ.ศ. ๒๕๓๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๔๒๘ ประกอบกับข้อ ๔ ข้อ ๘ และข้อ ๙ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การสงเคราะห์ผู้ประสบ 
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๔๓๖ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๔๓๗”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให์ไข้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัด 

หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ให้พิจารณาช่วยเหลือตามความเหมาะสมและจำเป็น 

ของแต่ละรายโดยคำนึงถึงฐานะความจำเป็นที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้เพื่อให้ผู้ประสบสาธารณภัยสามารถผ่อน 
คลายความเดือดร้อนเฉพาะหน้าลงมิใช่เป็นการชดใช้ค่าเสียหายให้

ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบนี้ ต้องมหีนังสือรับรองจากสำนักงานเขต 
ท้องที่ว่าเป็นผู้!ด้ประสบสาธารณภัย และมาติดต่อขอรับความช่วยเหลือพร้อมด้วยหนังสือรับรองด้งกล่าว ภายใน 
กำหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประสบสาธารณภัย

ข้อ ๖  การให้ความช่วยเหลือ อาจจะให้เป็นเงิน วัสดุสิ่งของหรือบริการโดยพิจารณาตามความ 
เหมาะสมและจำเป็น ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และอัตราดังต่อไปนี้ 

ก. ประเภทการเงิน
๑. ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต รายละไม,เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒. ค่ารักษาพยาบาลในกรณีบาดเจ็บจากการประสบสาธารณภัยให้ช่วยเหลือตามความจำเป็น

ดังนี้
๒.๑ ค่ารักษาพยาบาล เท่าที่จ่ายจริงคนละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

๕ ๕ ๗



๒.๒ กรณีบาดเจ็บต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลให้ช่วยเหลือเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลเท่าที่ 
จ่ายจริงคนละไม่เกิน ๓ , ๐๐๐ บาท ในกรณีที่เป็นสาธารณภัยรายใหญ่หรือรุนแรงเป็นที่สะเทือนขวัญของประซาซน 
ท่ัวไป ให้จ่ายเงินปลอบขวัญคนละไม,เกิน ๒,๐๐๐ บาท

๒.๓ กรณีบาดเจ็บสาหัสหรือพิการไม'สามารถประกอบอาซีพตามปกติได้และเป็นหัวหน้า 
ครอบครัวหรือเป็นผู้หารายได้เลี้ยงครอบครัว ให้ช่วยเหลือเป็นเงินค่าครองชีพคนละไม,เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน 
ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี

๓. ค่าที่พักอาศัยชั่วคราวหรือค่าเช่าบ้าน
หากผู้ประสบสาธารณภัยพักอาศัยในบ้านหรือที่พักอาศัยอื่นซึ่งต้องเสียค่าที่พักอาศัยชั่วคราว 

หรือค่าเช่าบ้าน ให้ช่วยเหลือครอบครัวละไม,เกิน ๑,(ะ๐๐ บาทต่อเดือน เป็นเวลาไม,เกิน ๒ เดือน นับแต่วันที่ 
ประสบสาธารณภัย

ในกรณีจำเป็นให้หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวเพื่อให้ผู้ประสบสาธารณภัยไต้ 
พักอาศัยชั่วคราวไดืไม,เกิน ๒ เดือน นับแต่วันที่ประสบสาธารณภัยโดยให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 

๔. เงินทุนประกอบอาชีพ ครอบครัวละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๔. เงินทุนปีกอาชีพ เฉพาะผู้ประสบสาธารณภัยที่ไต้รับอันตรายเป็นเหตุให้ไม,สามารถประกอบ 

อาชีพเดิมได้ต้องไต้รับการปีกอาชีพใหม่ ในวงเงินคนละไม,เกิน ๔,๐๐๐ บาท
๖. ค่าพาหนะในการส่งกลับภูมิลำเนาเดิม สำหรับผู้ประสบสาธารณภัยที่มีภูมิลำเนาเดิมอยู่นอก 

เขตกรุงเทพมหานครแต่มาอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และมีความประสงค์จะอพยพกลับภูมิลำเนาเดิม ใน 
วงเงินเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม,เกิน ๑,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งคน

๗. ค่าพาหนะในการขนส่งสิ่งของเครื่องใช้ไปยังที่พักแห่งใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้จ่ายไต้ 
เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งครอบครัว

๘. เงินสมทบจัดซื้อสัตว์เลี้ยงหรือพืขพันธุอื่นๆ รวมถึงปุยและยาปราบศัตรูพืชในกรณีที่ผู้ประสบ 
สาธารณภัยมีอาชีพในการทำเกษตรกรรมหรือเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพ ไม'เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อหนึ่งครอบครัว 

ข. ประเภทสิ่งของ
๑. วัสดุสมทบสร้างหรือซ่อมแซมบ้านเรือนซึ่งผู้ประสบสาธารณภัยเป็นเจ้าของ จะให้ความช่วยเหลือ

ดังนี้
๑.๑ บ้านเรือนที่เป็นที่อยู่ประจำไต้รับความเสียหายบางส่วนเท่าที่เสียหายจริงมูลค่าหลังละ 

ไม,เกิน ๑๔,๐๐๐ บาท
๑.๒ บ้านเรือนที่เป ็นที่อยู่ประจำไต้รับความเสียหายทั้งหลังเท่าที่เส ียหายจริงมูลค่าหลังละ 

ไม่เกิน ๒๔,๐๐๐ บาท
๒. วัสดุสมทบสร้างหรือซ่อมแซมสำนักสงฆ์ วัด หรือคาสนสถาน ที่ไต้รับความเสียหายบางส่วน 

หรือไต้รับความเสียหายทั้งหลัง เท่าที่เสียหายจริงมูลค่าหลังละไม,เกิน ๒๔,๐๐๐ บาท
๓ . เครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค เครื่องครัว เครื่องมือ ประกอบอาชีพและเครื่องใข้อื่นๆ 

ที่จำเป็นแก,ครอบครัว

(รั้? (5น้ี (ฬ



๓.๑ เคร่ืองอุปโภคบริโ-ภค เซ่น ข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้า เครื่องบุ่งห่ม มูลค่ารวมคนละ
ไม่เกิน ๕๐๐ บาท

๓.๒ ยารักษาโรค มูลค่าครอบครัวละไม'เกิน ๒๐๐ บาท 
๓.๓ เครื่องครัว มูลค่าครอบครัวละไม'เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๓.๔ เครื่องมือประกอบอาชีพ มูลค่าครอบครัวละไม'เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ในกรณีที่ไม่ได้รับ 

เงินทุนประกอบอาชีพ
๓.๔ เครื่องใช้อื่นๆ ที่จำเป็นแก'ครอบครัว มูลค่าครอบครัวละไม'เกิน ๓๐๐ บาท 

๔. เครื่องแบบนักเรียน หนังสือ และอุปกรณีการเรียน
๔.๑ เครื่องแบบนักเรียนคนละ ๒ ชุด มูลค่าไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 
๔.๒ หนังลือและอุปกรณ์การเรียนคนละ ๑ ชุด มูลค่าไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

ค. ประเภทบริการ
๑. ค่าจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้ประสบสาธารณภัย เท่าที่จ่ายจริงมื้อละไม'เกิน ๒๐ บาทต่อคน 
๒. ค่าจัดสร้างหรือดัดแปลงสถานที่พ ักชั่วคราว ซึ่งรวมทั้งการจัดนํ้าดื่มและใช้สอยห้องนํ้า 

ห้องส้วม โรงครัว และสิ่งจำเป็นอื่นๆ เท่าที่จ ่ายจริงตามความจำเป็น ครอบครัวละไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท
ข้อ ๗ ในกรณีที่มืความจำเป็นต้องอพยพผู้ประสบสาธารณภัยไปในที่ปลอดภัยอาจให้ความช่วยเหลือ

เพิ่มเติม ดังนี้
๑. ค่าจ ัดการขนย้ายผู้ประสบสาธารณภัยจากสถานที่ประสบภัยไปยังท ี่พ ักอาศัยช ั่วคราว และ 

ขนย้ายกลับที่อยู่เดิมเมื่อเหตุการณ์เข้าสู่สภาพปกติให้จัดยานพาหนะของทางราชการบริการก่อนหากไม่สามารถ 
บริการได้หรือบริการไม'พอกับความต้องการที่จำเป็นเร่งด่วน ให้พิจารณาจ้างเหมายานพาหนะรวมถึงค,านํ้ามัน 
เชื้อเพลิงได้ตามความจำเป็นโดยประหยัด และให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละไม'เกิน ๑,๔๐๐ บาท

๒. ค่าจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับผู้อพยพ หากจำเป็นต้องดัดแปลงหรือสร้างขึ้นใหม่ให้ดำเนินการ 
ได ้ตามความเหมาะสมและโดยประหยัดและค ่าใช ้จ ่ายในการจ ัดสาธารณ ูปโภคในท ี่พ ักอาศ ัยช ั่วคราวตาม 
ความจำเป็น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๖ ค.๒

ข้อ ๘ ให้ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ 
ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยมืผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย เป็นประธาน เพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นและเหมาะสม เว้นแต่กรณี 
ตามข้อ ๙

ในกรณีจำเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการต่างหน่วยงานในสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอ 
ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาแต่งตั้ง

ข้อ ๙  การให้ความช่วยเหลือตามข้อ ๖ ค. และข้อ ๗ ในกรณีเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
ของผู้ประสบสาธารณภัยไปพลางก่อน ให้สำนักงานเขตท้องที่เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติการ ส่วนอำนาจการ 
อนุมัติให้เป็นของผู้ดำรงตำแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้

๔๔๙



(๑) ผู้อำนวยการกองอำนวยการ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๒) ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

(๓) ปลัดกรุงเทพมหานคร 
(๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ครั้งละไม่เกิน ๑ ๐ ๐ ,๐ 0๐  บาท

ครั้งละไม'เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
ครังละไม1เกิน ๑ , ๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ไม,จำกัดวงเงิน

ข้อ ๑ ๐ บรรดาเงินและทรัพย์สินหรือดอกผลที่เกิดขึ้นจากเงินและทรัพย์สินที่หน่วยงานได้รับจาก 
ผู้มอบไหโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานหรือกรุงเทพมหานครใช้จ่ายในกิจการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย 
ไม,ต้องนำส่งเป็นรายรับหรือขึ้นทะเปียนเป็นทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร โดยให้หน่วยงานนั้นๆ จัดตั้งเป็น
กองทุนสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย

๑๐.๑ กองทุนสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย อาจได้มาซึ่งทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
(510.(5).(5) เงินงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
๑๐.๑.๒ เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
๑๐.๑.๓ ดอกผลอันเกิดจากเงินหรือทรัพย์ส ินของกองทุนสงเคราะห์ผ ู้ประสบ

สาธารณภัย
๑๐.๒ การจ่ายเงิน ให้นำเงินกองทุนสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยไปใช้จ่ายได้ ในกรณี

ดังต่อไปนี้
๑๐.๒.๑ ทดรองจ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยเพื่อแภัป้ญหาเฉพาะหน้าแล้ว 

ให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณซดใช้ทันที
๑๐.๒.๒ จ่ายสงเคราะห์ผ ู้ประสบสาธารณภัยในกรณีท ี่ไม,อาจเบ ิกจ ่ายจากเง ิน  

งบประมาณได้หรือมีความจำเป็นต้องช่วยเหลือเกินกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า 
หน่วยงานที่อนุมัติภายในวงเงินรายละไม,เกิน ๔,๐๐๐ บาท

๑๐.๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ผู้ประสบ
สาธารณภัย

๑๐.๔ ให้หน่วยงานเก็บรักษาเงินกองทุนสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยไว้เป็นเงินสดเพื่อ 
สำรองจ่ายได้ภายในวงเงินไม'เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท นอกนั้นให้นำฝากไว้กับธนาคารตามที่มีมติของคณะรัฐมนตรี 
กำหนดไว้และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยใช้ซื่อบัญชีเงินฝากว่า “กองทุนสงเคราะห์ 
ผู้ประสบสาธารณภัย” และให้ต่อท้ายด้วยซื่อหน่วยงาน

๑๐.๔ ให้หน่วยงานจัดทำบัญชีควบคุมการรับและการจ่ายเงิน เพื่อแสดงฐานะการเงิน 
ของกองทุนสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยอย่างถูกต้อง รวมทั้งเก็บรักษาเอกสารใบสำคัญต่างๆ

๑๐.๖ เมื่อได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยไปแล้วให้สรุป 
รายงานปลัดกรุงเทพมหานครทราบเป็นประจำทุกเดือนที่มีการจ่ายเงิน

๔ ๖ ๐



ข้อ ๑ ๑  การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน การตรวจเงิน 
การพัสดุ การสั่งก่อหนี้ และการสั่งจ่ายเงิน ซึ่งนอกเหนือจากที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ให้ดำเนินการตาม 
ข้อบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือดำสั่งที่กรุงเทพมหานครถือปฏิบัติ

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น หรือที่ไม่มีกำหนดไวในระเบียบนี้ให้เสนอ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการเป็นคราว  ๆ ไป

ข้อ ๑๓ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒(ะ๓๗ 
ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

(*๖๑



ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๗

โดยที่เป ็นการสมควรแก้ไขเพ ิ่มเต ิมระเบ ียบกรุงเทพมหานคร ว ่าด ้วยการสงเคราะห ์ผ ู้ประสบ 
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๔๓๗ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๔๒๘ ประกอบข้อ ๔ แห่งข้อบัญญัต ิกรุงเทพมหานคร เรื่อง การสงเคราะห์ผ ู้ประสบสาธารณภัย 
พ.ศ. ๒๔๓๖ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ด้งต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๗”

ข้อ ๒ ระเบียบนึ๋ให่ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ และข้อ ๙ แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสงเคราะห์ 

ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๔๓๗ และให์ใข้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๘ ให้ผู้อำนวยการสำนักบีองกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ 

ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ไม'น้อยกว่า ๓ คน โดยมีผู้อำนวยการกองอำนวยการบีองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย เป็นประธาน เพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นและเหมาะสม เว้นแต่กรณี 
ตามข้อ ๙

ในกรณีจำเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการต่างหน่วยงานในสำนักบีองกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอ 
ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาแต่งตั้ง

ข้อ ๙  การให้ความช่วยเหลือตามข้อ ๖ ค. และข้อ ๗ ในกรณีเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
ของผู้ประสบสาธารณภัยไปพลางก่อนให้สำนักงานเขตท้องที่เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติการ ส่วนอำนาจการ 
อนุมัติให้เป็นของผู้ดำรงตำแหน่งและภายในวงเงิน ด้งต่อไปนี้ 

(๑) ผู้อำนวยการกองอำนวยการ
บีองกันและบรรเทาสาธารณภัย คร้ังละไม,เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) ผู้อำนวยการสำนักบีองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ครั้งละไม'เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๔ ๖ !อ



(๓) ปลัดกรุงเทพมหานคร - คร้ังละไม,เกิน ๑ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไม,จำกัดวงเงิน”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๗

(สมัคร สุนทรเวช)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๔๖๓



ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยเงินกองทุนเสาชิงช้า กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๕๐

เพื่อให้การบริหารเงินกองทุนเพื่อการบูรณะเสาชิงช้า กรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ตามเจตนารมณ์ของกรุงเทพมหานคร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๔๒๘ ประกอบกับช้อ ๔ และข้อ ๒๐ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๙ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงกำหนดระเบียบว่าด้วยเงินกองทุนเสาชิงช้า กรุงเทพมหานคร ขึ้นไว้ดังต่อไปนี้ - 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินกองทุนเสาชิงช้า กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๔๔๐”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ 

หรือซึ่งชัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

และส่วนราชการตามประกาศกรุงเทพมหานครว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนด 
อำนาจหน้าที่ชองส่วนราชการกรุงเทพมหานครที่ไม่ตํ่ากว่าระดับกอง

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนเสาชิงช้ากรุงเทพมหานคร
“ เงินกองทุน” หมายความว่า เงินกองทุนเสาชิงช้า กรุงเทพมหานคร
ข้อ ๕ เงินกองทุนได้มาจาก
(๑) เงินที่มีผู้บริจาคเพื่อสมทบเข้ากองทุน
(๒) เงินซึ่งได้มาจากการจำหน่ายหรือให้เช่าวัตถุมงคล หรือของที่ระลึกที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน 

บูรณะเสาชิงเช้า หรือที่เกี่ยวข้อง
(๓) ดอกผลจากเงินกองทุน
ข้อ ๖  ให้มีคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือ รองผู้ว่าราชการ 

กรุงเทพมหานครที่ผ ู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย เป ็นประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานคร 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร สั่งราชการสำนักการคลัง สำนักผังเมือง และสำนักงานกฎหมายและคดี ผูอำนวยการ

๔๖๔



สำนักการคลัง ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและ 
การท่องเที่ยว ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี เป็นกรรมการ 
ผู้อำนวยการกองการเงิน เป็นกรรมการและเลขานุการกับให้คณะกรรมการแต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการไม่เกิน ๒ คน 

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ควบคุมงบประมาณรายรับ รายจ่าย ของกองทุน
(๒) พิจารณากำหนดประเภท อัตราค่าใข้จ่าย เพื่อบูรณะ ปฏิสังขรณ์ การบำรุงรักษา เสาชิงช้า และ 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวช้อง
(๓) พิจารณากำหนดและการควบคุมดำเนินการ การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวช้อง และหรือเพื่อการจัดหา 

รายรับเช้ากองทุน
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๔) เรียกข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครมาขี้แจง สอบถาม หรือให้ข้อเท็จจริงหรือ 

เชิญช้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการอื่น รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลที่เกี่ยวช้องมาสอบถามหรือให้ข้อเท็จจริง 
รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงาน

(๖) พิจารณาดำเนินการตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย 
ข้อ ๘ กองทุนอาจมืค่าใช้จ่าย ดังนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายในการบูรณะ ปฏิสังขรณ์ หรือบำรุงรักษาเสาชิงช้าและส่วนที่เกี่ยวช้อง
(๒) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีกรรม หรือการจัดงานตามประเพณีที่เกี่ยวช้อง
(๓) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาไม้ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวช้องเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เสาชิงช้า
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวช้อง
ข้อ ๙  ให้กรุงเทพมหานคร เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารของรัฐ ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

เห็นชอบ โดยใช้ซื่อบัญชีว่า “กองทุนเสาชิงช้า กรุงเทพมหานคร”
ข้อ ©๐ การสั่งก่อหนี้และอนุมัติเบิกเงินกองทุน ให้เป็นอำนาจและภายในวงเงิน ดังนี้
(๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร ไม,เกิน ๑๐ ล้านบาท
(๒) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เกินกว่า ๑๐ ล้านบาท
ข้อ ๑© เมื่อหน่วยงานได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้ดำเนินกิจกรรมหรือโครงการเพื่อ 

การบูรณะเสาชิงช้าหรือที่เกี่ยวช้องตลอดจนกรอบวงเงินในการก่อหนี้แล้ว ให้กองการเงิน สำนักการคลัง โอนเงิน 
กองทุนดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงและให้หน่วยงานนั้นดำเนินการจัดหาหรือก่อหนี้ผูกพันตามวงเงิน 
โดยปฏิบัติตามข้อบัญญัติหรือระเบียบที่เกี่ยวช้อง

การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การตรวจเงิน การพัสดุ ให้ดำเนินการ 
ตามข้อบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งที่กรุงเทพมหานครใช้บังคับ

ข้อ ©๒ ให้กองการเงิน สำนักการคลัง มีหน้าที่รับจ่ายเงิน ฝากเงิน เก็บรักษาเงิน ทำบัญชีรับจ่าย 
รวมทั้งสรรพบัญชี หรือทะเบียนอื่นใดเท่าที่จำเป็น และบรรดาเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
และเก็บรวมรักษาไวิให้ครบถ้วนพร้อมที่จะให้ทำการตรวจสอบได้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้รายงานการรับ การ 
จ่ายเงินประจำปี และยอดเงินคงเหลือให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบ
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ข้อ ๑๓ การถอนเงินฝากตามข ้อ ๙ ให ้เป ็นอำนาจของปลัดกรุงเทพมหานครหรือ ่รองปลัด 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมายกับผู้อำนวยการสำนักการคลัง รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง 
ซึ่งผู้อำนวยการสำนักการคลังมอบหมายหรือหัวหน้าส่วนราชการในลังกัดสำนักการคลังลงลายมือซื่อร่วมกัน

ข้อ ๑๔ ในกรณีท่ีไม,มีกำหนดไวในระเบียบนี้ให้เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการ 
เป็นกรณี  ๆ ไป

ข้อ ๑๔ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มือำนาจออกคำสั่งเพื่อปฏิบัติการ 
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที ่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๐ 
(อภิรักษ์ โกษะโยธิน)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

พ.ศ. ๒ ๕ ๕ ๕

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๔๒๘ ประกอบกับข้อ ๑๘ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง วิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๒๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยข้อ,บัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง วิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๔๔ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบ ียบน ี้เร ียกว ่า “ ระเบ ียบกรุงเทพมหานครว่าด ้วยเง ินกองท ุนหลักประก ันส ุขภาพ
พ.ศ. ๒๔๔๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันกัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้ว ในระเบียบนี้ 

หรือซึ่งชัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“บริการสาธารณสุข” หมายความว่า บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งให้โดยตรงแก'บุคคล 

เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการพึ๋เนฟูสมรรถภาพที่ 
จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ทั้งนี้ ให้รวมถึงการบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกตาม 
กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ

“สถานพยาบาล” หมายความว่า โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดสำนักการแพทย์หรือ
สำนักอนามัย

“สำนัก” หมายความว่า สำนักการแพทย์ หรือสำนักอนามัย
“ค่าบริการ” หมายความว่า เงินที่ผู้รับบริการจ่ายให้แก่สถานพยาบาลในการรับบริการสาธารณสุข

แต่ละครั้ง
“ห น ่วยบ ร ิการ” ห มายความว ่า สถานบริการท ี่คณะกรรมการหลักประกันส ุขภาพแห ่งชาต ิ 

กำหนดและสถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้ให้หมายความ
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รวมถึงสถานบริการหรือหน ่วยบริการท ี่คณะกรรมการหลักประก ันส ุขภาพกรุงเทพมหานครกำหนดหรือ 
เห็นชอบด้วย

“บุคลากร” หมายความว่า ผู้ที่ปฏิบัติงานให้กับสถานพยาบาล
“ค่าใช้จ ่ายเพ ื่อบริการสาธารณสุข” หมายความว่า ค ่าใช้จ ่ายต่างๆ ที่เก ิดขึ้นจากการให้บริการ 

สาธารณสุขของสถานพยาบาล และหน่วยบริการ ได้แก่ 
(๑) ค่าเสริมสร้างสุขภาพ และป้องกันโรค 
(๒) ค่าตรวจวินิจฉัยโรค 
(๓) ค่าตรวจและรับฝากครรภ์ 
(๔) ค่าบำบัดและบริการทางการแพทย์
(๔) ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอวัยวะเทียม และค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
(๖) ค่าทำคลอด
(๗) ค่ากินอยู่ในสถานพยาบาล ~
(๘) ค่าบริบาลทารกแรกเกิด
(๙) ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย
(๑๐) ค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ
(๑๑) ค่าพื้เนฟูสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ
(๑๒) ค่าตอบแทนสำหรับบุคลากร
(๑๓) ค ่าใช ้จ ่ายเก ี่ยวก ับก ิจกรรมเพ ื่อการพ ัฒนาสถานพยาบาลและการพ ัฒนาคุณภาพของการ

ให้บริการ
(๑๔) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมที่จำเปีนในการจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
(๑๔) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่สถานพยาบาลหรือสำนักเห็นสมควร 
(๑๖) ค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ข้อ ๕ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพของสำนัก ประกอบด้วย
(๑) เงินสมทบที่สถานพยาบาลหักเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพของสถานพยาบาลจำนวนหนึ่งส่ง 

สมทบเป็นเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพของสำนักตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ 
กรุงเทพมหานครกำหนด

(๒) เงินที่ได้รับจากการจัดสรรของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ
สาธารณสุข

(๓) เงินรายรับที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจ่ายให้เป็นค่าบริการสาธารณสุข 
(๔) ดอกผลหรือประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนนี้ 
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้กองทุน 
(๖) เงินหรือทรัพย์สินที่กองทุนได้รับมาในกิจการของกองทุน 

' (๗) เงินสมทบอื่นๆ
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ข้อ ๖ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพของ■ สถานพยาบาล ประกอบด้วย 
(๑ ) . เงินที่ได้รับจากการจัดสรรของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ 

สาธารณสุข - - .  - ' ’- ป . - - - - - - - -
/  (๒) เงินรายรับที่ผ ู้รับบริการจ่ายให้แก'สถานพยาบาลในการรับบริการสาธารณสุขแต่ละครั้งตาม 

กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -
(๓) เงินรายรั่บที่หน่วยบริการอื่นจ่ายให้เป็นค่าบริการสาธารณสุข 
(๔) เงินรายรับที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจ่ายให้เป็นค่าบริการสาธารณสุข 
(๔) เง ินท ี่สถานพยาบาลได ้ร ับจากการดำเน ินการให ้บร ิการสาธารณ ส ุขตามกฎหมายว ่าด ้วย 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ' - - .
- (๖) ดอกผลหรือประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนนี้ ' - 

(๗) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้กองทุน ' - -
(๘) เงินหรือทรัพย์สินที่กองทุนได้รับมาในกิจการของกองทุน 
(๙) เงินสมทบอื่นๆ "
ข้อ ๗ รายจ่ายต่อไปนี้ห้ามจ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพชองสถานพยาบาล'
(๑) รายจ่ายเป็นเงินยืม.เว้นแต่เป็นการยืมเพื่อใช้ในกิจการของสถานพยาบาลหรือสำนัก 
(๒)' รายจ่ายในลักษณะบำเหน็จ บำนาญ เงินสวัสดิการ และเงินสงเคราะห์อื่นๆ 

- ข ้อ .๘ ให้กำหนดว่งเงินในการเก็บรักษาเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพของสถานพยาบาล .หรือ 
สำนักไว้ดังนี้ ; ป ; : ; 'ป

. ( ๑ ) :สถานพยาบาลให้เก็บรักษาเงินไว่ใดํไม่เกิน๔ ๐,๐๐๐■ บาท - ' " ป 
--. ป- ^  (๒) หน่วยการคลังของสำนักให้เก็บรักษาเงินไว้ไดิไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท

เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพของสถานพยาบาลหรือสำนักที่เกิน ให้นำฝากธนาคารตามที่ผ ู้ว ่า 
ราชการกรุงเทพมหานครกำหนด

การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การตรวจเงิน การพัสดุ ■ การสงก่อหน้ี 
และการสั่งจ่ายเงิน ให้ดำเนินการตามข้อบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคาสั่งที่กรุงเทพ‘มหานครใช้บังคับ 

ข้อ ๙ ให้มีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
แต่งตั้ง ประกอบด้วย - ' ' -

(๑) รองผู้ว่าราชการกรุงเท้พมหานครสั่งราชการ ' - กรรมการที่ปรึกษา -'- -
สำนักการแพทย์และสำนักอนามัย-- -

(๒) รองปลัดกรุงเทพมหานครสั่งราชการ- ประธานกรรมการ
สำนักการแพทย์และสำนักอนามัย

- ; (๓) ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ รองประธานกรรมการ
(๔) ผู้อำนวยการสำนักอนามัย - - รองประธานกรรมการ -
(๔)- ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ■ กรรมการ

๔๖๙



(๖) ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรรมการ
(๗) ผู้อำนวยการสำนักการคลัง กรรมการ
(๘) ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี กรรมการ
(๙) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร ๑ คน กรรมการ
(๑๐) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์หรือ กรรมการ

การเงินการคลัง ๑ คน
(๑๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข ๑ คน กรรมการ
(๑๒) รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยที่รับผิดชอบงาน กรรมการ

หลักประกันสุขภาพ
(๑๓) รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ที่รับผิดชอบงาน กรรมการและเลขานุการ

หลักประกันสุขภาพ
(๑๔) เลขานุการสำนักการแพทย์ กรรมการและผู้ช่วย 

เลขานุการ
(๑๔) เลขานุการสำนักอนามัย กรรมการและผู้ช่วย 

เลขานุการ
ให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) กำหนดแนวทางและนโยบายการบริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ และแผนงานด้านหลัก 

ประกันสุขภาพของกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับแผนสาธารณสุขแห่งชาติ และของกรุงเทพมหานคร 
(๒) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข 
(๓) กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราในการจ่ายเงินสมทบเป็นเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพของสำนัก 
(๔) กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องด้นในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับ 

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลโดยหาผู้กระทำผิดมิได้หรือหาผู้กระทำผิดได้แต่ผู้รับบริการไม่ได้รับ 
ค่าเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควร

(๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราค่าตอบแทนสำหรับบุคลากร 
ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพสถานพยาบาลเสนอ

(๖) กำหนดหรือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเป็นหน่วยบริการตามระเบียบนี้ 
(๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดจำนวนบุคลากรที่จะปฏิบัติงานตามระเบียบนี้ตามที่สำนัก 

และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพสถานพยาบาลเสนอ
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้หรือตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย
(๙) กำหนดกรอบ แนวทางการบริหารจัดการในภารกิจหลักของงานหลักประกันสุขภาพที่อยู่ 

นอกเหนือหน้าที่ของสถานพยาบาล
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และตามระเบียบนี้

๔๗๐



ข้อ ©๐ กรรมการรผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๙ ให้มีวาระ,การ'ดำรงตำแหน่ง ๓ ปีนับแต่วันที่ได้รับการ
แต่งตั้ง

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่งแล้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ได้รับโทษจำคุกโดยตำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย 

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นควรให้พ้นจากตำแหน่ง
ข้อ ©๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม,มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม,ตํ่ากว่า ๓๔ ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน ๗๐ ปีบริบูรณ์
(๓) ไม,เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาซิกรัฐสภา สมาซิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

รวมทั้งต้องไม'เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้มีตำแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง
(๔) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในด้านการบริหาร ด้านเศรษฐศาสตร์ หรือการเงิน 

การคลัง หรือด้านการแพทย์และสาธารณสุข
(๔) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการบริหารระดับสูงขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือเป็นพนักงานจากสถาบัน 

การศึกษาหรือเป็นผู้บริหารจากภาคเอกซนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับชองสังคม
ข้อ ©๒ ให้มีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพสถานพยาบาล ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

แต่งตั้ง ดังนี้
(๑) คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพสถานพยาบาล สำนักการแพทย์ ประกอบด้วย

(๑.๑) ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์หรือ 
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

(๑.๒) ผู้อำนวยการสถานพยาบาล 
(๑.๓) รองผู้อำนวยการหรือ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานพยาบาล 
(๑.๔) หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน 

หัวหน้าภาควิชาหรือผู้แทน 
ที่ผู้อำนวยการสถานพยาบาล 
ดัดเลือกจำนวนไม'เกิน ๗ คน

กรรมการที่ปรึกษา

ประธานกรรมการ 
กรรมการ

กรรมการ

(๑.๔) หัวหน้าศูนย์ประกันสุขภาพสถานพยาบาล กรรมการและเลขานุการ 
(๑.๖) หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ การเงิน และบัญชี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๕๗๑



กรณีที่สถานพยาบาลไม'มีฝ่ายงบประมาณ การเงิน และบัญชี ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็น
กรรมการและผู้ข่วยเลขานุการ

(๒) คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพสถานพยาบาล สำนักอนามัย ประกอบด้วย 
(๒.๑) ผู้อำนวยการสำนักอนามัยหรือ กรรมการที่ปรึกษา -

รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย
ที่ได้รับมอบหมาย . • - '

(๒.๒) ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 
(๒.๓) ทันตแพทย์หัวหน้าคลินิกทันตกรรม 
(๒.๔) เภสัชกร 
(๒.๕). นักสังคมสงเคราะห์

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ

(๒.๖) พยาบาลวิชาชีพผู้ทำหน้าที่หัวหน้าพยาบาล กรรมการและเลขานุการ 
(๒.๗) ข้าราชการด้านการเงินและบัญชีผู้ซึ่ง กรรมการและ

ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุขมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพสถานพยาบาล มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) จัดทำแผนงาน แผนดำเนินการงานหลักประกันสุขภาพให้สอดคล้องกับแนวทางนโยบายที่ 

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครกำหนด
(๒). กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าตอบแทนสำหฺรับบุคลากรภายใต้กรอบที่คณะกรรมการ 

หลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครกำหนด
(๓) กำหนดจำนวนบุคลากรที่จะปฏิบัติงานตามระเบียบนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครมอบหมาย 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๓ การประขุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประขุมไม่น ้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน 

กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประขุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประขุม ล้าประธานกรรมการไม,มาประขุม หรือไม,อาจปฏิบัติ 

หน้าที่ไต้ ให้กรรมการที่มาประขุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประขุม
การวินิจฉัยขี้ขาดของที่ประขุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประขุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงขี้ขาด
ข้อ ©๔ ให้สถานพยาบาลและสำนักงาบเลขานุการสำนักที่มีการจ่ายเงินตามระเบียบน ี้จัดทำบัญชี 

การรับ การจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชี หรือทะเบียนอื่นใดเท่าที่จำเป็น และบรรดาเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงิน 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ จะต้องรวบรวมเก็บรักษาไวิให้ครบล้วนพร้อมที่จะให้ทำการตรวจสอบได้และให้ 
รายงานการรับ การจ่ายและยอดเงินคงเหลือให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบทุก่หกเดือน และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

.ให้รายงานการจ่ายเงินประจำปี และยอดเงินคงเหลือให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบ

๕ 6/๒



ข้อ ๑๕ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษสุมฺควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น หรือที่มิได้กำหนดไว้!นระเบียบ ให้นำ 
เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการเป็นกรณีๆไป

ประกาศ ณ วัน-ท่ี ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ บริพัตร 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ประกาศ'ใน,ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๗๕ ง ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๕๗ฅ่



ระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินและการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

พ.ศ. ๒๕๓๔

เพื่ออนุวัติให้เปีนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และข้อ ๕ และข้อ ๑๘ (๒) 
แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๙ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงกำหนด 
ระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ .

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินและการส่งเงินสมทบ 
กองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ไข้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปีนต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ล ูกจ ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานและพนักงานหรือลูกจ้างการพาณิชย์ของ 

กรุงเทพมหานคร
“กองทุนประกันสังคม” หมายความว่า กองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม

พ.ศ. ๒๕๓๓
“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๒๘ และส่วนราชการตามประกาศกรุงเทพมหานครว่าด ้วยการแบ่งส ่วนราชการภายในหน่วยงาน 
และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการของกรุงเทพมหานครที่ไม,ตํ่ากว่าระดับกอง และรวมถึงสำนักงาน 
การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครด้วย

“หน่วยการคลัง” หมายความว่า หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การถอนเงิน 
การนำส่งเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน และให้หมายความรวมถึงงานการคลังของสำนัก สำนักงานเขต 
และการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครด้วย

ข้อ ๔ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้

๕๗๙



หมวดท่ี ๑
การเบิกจ่ายเงินสมทบในส่วนของนายจ้าง

ข้อ ๕ ให้หน่วยงานเบิกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ดังนี้
(๑) กรณีลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณยกเว้นเงินอุดหนุนของรัฐบาลให้เบิกจากเงินงบ 

ประมาณตามหมวดรายจ่ายที่กองงบประมาณกำหนด
(๒) กรณีลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างจากเงินนอกงบประมาณให้เบิกจากเงินนอกงบประมาณตามประเภท 

ที่ใช้ในการ'จ้าง
(๒)ข้อ ๖  ให้หน่วยงานวางฎีกาขอเบิกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามอัตราที่ได้กำหนดไวใน 

บัญชีอัตราเงินสมทบท้ายกฎกระทรวง ซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมของค่าจ้างก่อนหักภาษี พร้อม 
กับการวางฎีกาขอเบิกค่าจ้างต่อสำนักการคลังหรือหน่วยการคลัง แล้วแต่กรณี

(๑)ข้อ ๗ เมื่อหน่วยงานผู้เบิกได้รับอนุมัติฎีกาเบิกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแล้ว ให้เขียน 
เช็คสั่งจ่าย เงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีกองทุนประกันสังคม ตามวิธีการที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

หมวดท่ี ๒
การหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างสมทบเข้ากองทุน

(๒)ข้อ ๘ ให้หน่วยงานหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างตามอัตราที่ได้กำหนดไวิในบัญชีอัตราเงินสมทบท้าย 
กฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมของค่าจ้างก่อนหักภาษี ส่งเข้ากองทุนประกันสังคมพร้อม 
กับส่วนที่จะต้องนำส่งในฐานะนายจ้างตามข้อ ๗

(๑)ข้อ ๙  ในกรณีที่มีเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น หรือที่ไม่มีกำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้เสนอ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการเป็นคราว  ๆ ไป

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕:๓๔

พลตรี จำลอง ศรีเมือง 
(จำลอง ศรีเมือง)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ประกาศ'ใน'ราชกิจจาบุเบกษา เล่ม ๑๐๘ ตอนท่ี ๙๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๓๔ '
(๑) แก่ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๓๙ ประกาศในราฃกิจจาน ุเบกษา เล่ม ๑๐๘  ตอนที ๑๑๒ ลงวันที ๒ 

กรกฎาคม ๒๔๓๔
(๒) แก่ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๔๒ ประกาศ'ในราชกิจจาบุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๖ 

ตอนท่ี ๑๐๑ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๒
๙๗๔



ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยการจัดพิมพ์หนังสือหรือวารสารของกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๓๗

- โดยที่กรุงเทพมหานครมีความจำเป็นตามหน้าที่ราชการที่จะต้องจัดพิมพ์หนังลือหรือวาร?กรเพื่อ 
ส่งเสริมเผยแพร่กิจการงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพ-ระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๔๒๘ ข้อ ๔ ข้อ ๑๘ (๒) และข้อ ๒๐ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๙ 
ผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครจึงกำหนดระเบียบว่าด้วยการจัดพิมพ์หนังลือหรือวารสารของกรุงเทพมหานคร 
ขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดพิมพ์หนังสือหรือวารสารของ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๓๗”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่จันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือ 

แย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารซการกรุงเทพมหานคร 

และส่วนราชการตามประกาศกรุงเทพมหานครว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนด 
อำนาจหน้าที่ชองส่วนราชการของกรุงเทพมหานครที่ไม'ตํ่ากว่าระดับกอง และให้หมายความรวมถึงการพาณิชย์ 
ของกรุงเทพมหานครด้วย

“หนังลือหรือวารสาร” หมายความว่า สิ่งตีพิมพ์ที่หน่วยงานมีหน้าที่จัดทำขึ้นในรูปต่างๆ เพื่อส่งเสริม 
เผยแพร่กิจการงานในความรับผิดชอบทั้งที่เป็นรูปเล่ม ใบแทรกในหน้าหนังสือพิมพ์เอกสาร แผ่นพับ หรืออื่นๆ 
รวมทั้งสิ่งตีพิมพ์ในรูปชองวารสาร ซึ่งมีกำหนดเวลาออกที่แน่'นอน หรือที่ออกเป็นครั้งคราว แต่ไม,รวมถึงหลักสูตร 
ห่นังลือเรียน แบบ'ผิก,หัด คู่มือครู สื่อการเรียนการสอน หรือสิ่งตีพิมพ์ใด  ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการิหรือหน่วยงาน 
ได้จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอ่านหรือใช้ในโรงเรียน

๔๗๖



ข้อ ๕ ห้ามมิให้หน่วยงานมอบให้เอกซนจัดทำหนังสือหรือวารสารในนามของหน่วยงาน โดยใช้วิธี 
ที่ทางราชการเป็นผู้ออกหนังสือุเชิญซวน หรือวิธีอื่นใด ให้บริษัท ห้าง ร้าน หรือบุคคลอื่นใดมาลงโฆษณา เพื่อให้ 
เอกซนผู้จัดทำหนังสือหรือวารสารได้เงินค่าโฆษณา แต่หน่วยงานได้รับประโยชน์เพียงเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบ 
กับผลประโยชน์ทั้งหมดที่เอกซนผู้จัดทำหนังสือหรือวารสารได้รับ -

ข้อ ๖- การจัดพิมพ์หนังสือหรือวารสารของหน่วยงานนั้น จะจัดให้มีการรับลงโฆษณาเพื่อหาเงิน 
จัดทำหรือไม่นั้น ให้อยู,ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม

ข้อ ๗ เงินโฆษณาที่ได้รับ ให้นำไปใช้จ่ายตามความจำเป็นที่หัวหน้าหน่วยงานกำหนดไว้'ดังนี้ 
(๑) สมทบเป็นทุนในการจัดพิมพ์
(๒) จ่ายเป็นค่าสมบุาคุณให้แก่ผู้หาโฆษณา ไม'เกินร้อยละ ๑๐ ซองค่าโฆษณา 
(๓) จ ่ายเป ็น ค ่าส มน าค ุณ ผ ู้เข ียน บ ท ความท างว ิชาการ หร ือบทความพ ิเศษตามอ ัตราท ี่ปล ัด. 

กรุงเทพมหานครกำหนด - - - .
และหากมีเงินเหลือจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวช้างต้น ให้นำล่งเป็นเงินรายรับซองกรุงเทพมหานคร 
ข้อ ๘ ให้นำเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือหรือวารสารดังกล่าวที่จัดพิมพ์ด้วยงบประมาณล่ง 

เป็นรายรับซองกรุงเทพมหานคร แต่หากจัดพิมพ์ด้วยเงินบริจาคก็ให้นำเงินรายไดไปเป็นเงินหมุนเวียนในการจัด 
พิมพ์หนังสือหรือวารสารต่อไปได้ .

ข้อ ๙ .การจัดพิมพ์หนังสือหรือวารสาร หากจัดพิมพ์ด ้วยเงินงบประมาณสมทบกับเงินบริจาค 
ให้แยกเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือหรือวารสารออกเป็นลัดส่วน ตามอัตราส่วนระหว่างเงินงบประมาณกับ 
เงินบริจาค. และให้นำเงินรายได้ส่วนที่เกิดจาก.เงินงบประมาณล่งเป็นเงินรายรับของกรุงเทพมหานคร ส่วนเงินรายได้ 
ที่เกิดจาก.เงินบริจาคให้นำไปเป็นเงินหมุนเวียนในการจัดพิมพ์หนังสือวารสารต่อไป .-๔ -- - .

■ ข้อ ๑ 0 การจัดพิมพ์หนังสือหรือวารสารเป็นกิจการงานในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบซอง 
หน่วยงาน จึงห้ามมิให้มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก'คณะผู้จัดทำที่เป็นเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร .เว้นแต่ 
การจ่ายตามข้อ ๗

ข้อ ๑๑ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้ .- .

- ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ ตุลาคม พ.ศ, ๒๕๓๗ -,

ศาสตราจารย์ ร้อยเอก
(กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)
ผู้ว่าราซการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับปรุะกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๑ ตอนพิเศษ ๕๔ ง ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๓๗

๙๗๗



ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยการติดต้ังโทรศัพท์ของทางราชการ 

พ.ศ. ๒๕๓๘

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การติดตั้งโทรศัพท์ของกรุงเทพมหานคร 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับข้อ ๑๘ (๒) แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เร ียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการติดตั้งโทรศัพท์ของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๘”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ไข้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให ้ยกเลิกระเบ ียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการขอติดตั้งโทรศัพท์ การย้ายโทรศัพท์ของ 

หน่วยงาน บ้านพักของทางราชการ บ้านพักข้าราชการ และการขอโอนโทรศัพท์บ้านพักข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๑๙ 
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือ 

ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
“หัวหน้าหน่วยงาน” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการ 

สำนัก หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการเขต

“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
“การติดตั้งโทรศัพท์ของทางราชการ” หมายความว่า การติดตั้งโทรศัพท์ การย้ายโทรศัพท์ การโอน 

โทรศัพท์ การถอนการติดตั้งโทรศัพท์ หรือการอื่นใด ที่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครจะต้องติดต่อกับองค์การ 
โทรศัพท์แห่งประเทศไทย

“บ้านพัก” หมายความว่า บ้านพักของทางราชการและบ้านพักส่วนตัวชองข้าราชการ 
ข้อ ๕ การติดตั้งโทรศัพท์ของทางราชการประจำสถานที่ราชการในหน่วยงานใดชองกรุงเทพมหานคร 

ที่มีงบประมาณพอจ่าย ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานนั้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติได้ตามความเหมาะสม

๕๗๘



ข้อ ๖  ข้าราชการที่มคีวามจำเป็นต้องติดต่อราชการนอกเวลาราชการปกติเป็นประจำ เพ่ือประโยชน์ 
แก,ทางราชการและประซาซนเป็นการเร่งด่วน ทันเหตุการณ์ หากล่าข้าอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้ และประสงค์ 
จะขอติดตั้งโทรศัพท์ของทางราชการประจำบ้านพักใหรายงานเหตุผลความจำเป็นโดยมีงบประมาณพอจ่ายเสนอ 
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติไดไม'เกินคนละ ๑ เครื่อง ดังต่อไปนี้

(๑) ข้าราชการตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้อยู่ในดุลพินิจชองหัวหน้าหน่วยงาน 
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

(๒) ข้าราชการตำแหน่งนอกเหนือจาก (๑)ให้อยู่ในดุลพินิจชองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติ

ข้อ ๗ ให้หน่วย^านที่ข้าราชการผู้!ด้รับอนุมัติให้ติดตั้งโทรศัพท์ของทางราชการประจำบ้านพักจ่าย 
ค่าใช้จ่ายเฉพาะ ค่าต่อเชื่อมหมายเลข ค่าเช่าโทรศัพท์ (ค่าเช่าหมายเลข) และค่าใช้บริการตามหลักเกณฑ์ของ 
กระทรวงการคลัง ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ให้ข้าราชการจ่ายเอง

ข้าราชการตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ในราชการเกินกว่าที่กระทรวงการคลังกำหนดตามวรรค 
หนึ่งให้อยู่ในดุลพินิจของปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ตามความจำเป็นเฉพาะราย

ข้อ ๘ เม ื่อข้าราชการผู้!ด้รับอนุมัติให้ติดตั้งโทรศัพท์ชองทางราชการประจำบ้านพักย้ายไปดำรง 
ตำแหน่งต่างหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครให้รายงานเหตุผลความจำเป็นในการใช้โทรศัพท์นั้นเสนอหัวหน้า 
หน่วยงานแห่งใหม่หรือปลัดกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ให้หน่วยงาน 
นั้นจ่ายค่าใช้จ่ายให้ตามหลักเกณฑ์ชองกระทรวงการคลัง

ข้อ ๙  กรณ ีข ้าราชการผ ู้!ด้รับอนุมัติให้ติดตั้งโทรศัพท์ของทางราชการประจำบ้านพักออกจาก 
ราชการหรือโอนไปดำรงตำแหน่งนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือหมดความจำเป็นในการใช้โทรศัพท์ ให้งดจ่าย 
ค่าใช้จ่ายทุกกรณีทันที และให้ผู้มีอำนาจอนุมัติตามข้อ ๖ ดำเนินการถอนการติดตั้งโทรศัพท์นั้นเสีย หากปรากฏ 
มีค่าใช้จ่ายอื่นใดเกิดขึ้นภายหลัง ให้บุคคลผู้นั้นเป็นผู้จ่ายเองทั้งสิ้น

ข้อ ๑๐ การโอนโทรศัพท์ของทางราชการประจำบ้านพักเป็นโทรศัพท์ส่วนตัว ให้ผู้มีอำนาอนุมัติ 
ตามข้อ ๖ สั่งโอนเป็นโทรศัพท์ส่วนตัว โดยให้ผู้ฃอโอนจ่ายค่าใช้จ่ายในการโอนเอง และจะต้องจ่ายค่าติดตั้ง 
โทรศัพท์ตามอัตราขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ในขณะที่ฃอโอนคืนให้แก,กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑๑ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจสั่งการเพื่อปฏิบัติการให้ 
เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่นหรือที่ไม,มีกำหนดไว!นระเบียบนี้ให้เสนอ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติหรือสั่งการเป็นกรณี  ๆ ไป

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒(ะ๓๘

ศาสตราจารย์ ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 
(กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา) 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๙๗๙



ระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยการย่ืนเร่ืองราวขอรับเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง 

ซ่ึงได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๐

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ และข้อ ๑๐ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงิน 
ทำขว ัญ ข ้าราชการและล ูกจ ้างซ ึ่งได ้ร ับอ ันตรายหรือป ่วยเจ ็บเพราะการปฏ ิบ ัต ิงานในหน ้าท ี่ พ.ค. ๒๕๒๙ 

- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกระเบียบไว้ ด้งต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบ ียบน ี้เร ียกว่า “ระเบ ียบกรุงเทพมหานครว่าด ้วยการยื่นเร ื่องราวขอรับเง ินทำขวัญ 

ข้าราชการและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบก'ษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัด 

หรือแย้งกับระเบียบนี้ให่ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ เงินทำขวัญ” หมายความว่า เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง การจ่ายเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้างซึ่งได้ร ับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะการปฏิบ ัต ิงานในหน้าท ี่ 
พ.ศ. ๒๕๒๙

“หัวหน้าหน่วยงาน” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และรวมถึงหัวหน้าสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครด้วย

ข้อ ๕ ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินทำขวัญยื่นคำขอรับเงินทำขวัญพร้อมทั้งใบรับรองแพทย์ตอผู้บังคับบัญชา 
ตามลำดับชั้นขึ้นไปจนถึงหัวหน้าหน่วยงาน

ข้อ ๖  'เมื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบคำขอรับเงินทำขวัญแล้วเห็นว่า ผู้ฃอสมควรได้รับเงินทำขวัญ 
ก็ให้ส่งคำขอและหลักฐานประกอบดังต่อไปนี้ไปยังสำนักการคลังเพื่อดำเนินการ 

(๑) คำขอรับเงินทำขวัญพร้อมทังใบรับรอง'แพทย์
(๒) หลักฐานที่ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้ฃอรับเงินทำขวัญปฏิบัติหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้ผู้นั้นได้รับ 

อันตรายหรือป่วยเจ็บ
(๓) หลักฐานการสอบสวนที่แสดงว่าผู้ฃอรับเงินทำขวัญได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บและอยู่ในเกณฑ์ 

มีสิทธิได้รับเงินทำขวัญ

๕๘๐



ข้อ ๗ เมื่อสำนักการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องและสมควรจ่ายเงินทำขวัญไดให้นำเสนอ 
ปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้ที่ปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐

พล.ต. จำลอง ศรีเมือง 
(จำลอง ศรีเมือง)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๔๐ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๔๓๐

(8? 6)



ระเบ ียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยเงินกองทุนฌาปนสถานปลอดมลพิษและ 

ฌาปนกิจสงเคราะห์ 
พ.ศ. ๒๕๔๒

ด้วยกรุงเทพมหานครจะจัดให ้ม ีเง ินกองทุนฌาปนสถานปลอดมลพิษและฌาปนกิจสงเคราะห์ 
เพื่อให้การบริหารเงินกองทุนนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถแก้ปีญหางานในหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับข้อ ๕ และข้อ ๒๐ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
ผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครจึงกำหนดระเบ ียบว่าด ้วยเง ินกองท ุนฌาปนสถานปลอดมลพิษและฌาปนกิจ 
สงเคราะห์ขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ‘'ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินกองทุนฌาปนสถานปลอดมลพิษ 
และฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๒”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ไข้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว่ในระเบียบนี้หรือ 

ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ไข้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

และส่วนราชการตามประกาศกรุงเทพมหานครว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนด 
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานครที่ไม,ตํ่ากว่าระดับกอง

“ว ัด” หมายความว่า วัดตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมโครงการ 
ฌาปนกิจสงเคราะห์สำหรับผู้มีรายได้น้อย

“ฌาปนสถานปลอดมลพิษ” หมายความว่า ฌาปนสถานที,มีเมรุสำหรับเผาศพที่ได้มาตรฐานตาม 
ที่กรุงเทพมหานครกำหนด

“ฌาปนกิจสงเคราะห์” หมายความว่า การช่วยเหลือในการเผาศพ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่า 
ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น

๔๘๒



“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนฌาปนลถานปลอดมลพิษและ 
ฌาปนกิจสงเคราะห์

“ เงินกองทุน” หมายความว่า เงินกองทุนฌาปนสถานปลอดมลพิษและฌาปนกิจสงเคราะห์
ข้อ ๕ เงินกองทุนได้มาจาก
(๑) เงินที่มีผู้บริจาคให้เป็นเงินกองทุน
(๒) ดอกผลจากเงินกองทุน
ข้อ ๖  ให ม้คีณ ะกรรมการประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป ็นประธานกรรมการ 

ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นรองประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ 
ผู้อำนวยการกองการเงิน ผู้อำนวยการกองระบบการคลัง ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดี ผู้อำนวยการกอง 
อนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิท ี่ผ ู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจำนวนไม,เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ 
เลขานุการสำนักอนามัยเป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการสำนักอนามัย เป็น 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) กำหนดแนวทางการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินกองทุน 
(๒) บริหารและควบคุมการใช้เงินกองทุน 
(๓) พิจารณาเสนอความเห็นในการใช้จ่ายเงินกองทุน
(๔) แต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคลเพื่อดำเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดได้ตามความจำเป็น 
(๔) เรียกให้หน่วยงานและผู้ขอยืมหรือขอใช้เงินกองทุนซี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารและหลักฐาน 

ตลอดจนส่งผู้แทนหรือบุคคลมาชี้แจงได้ตามความจำเป็น
(๖) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๘ เงินกองทุนให้นำไปใช้จ่ายได้ใน ๒ ลักษณะ คือ
(๑) เป็นเงินยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับฌาปนสถานปลอดมลพิษโดยวันที่ขอยืมเงินต้องมีคุณสมบัติ 

และวัตถุประสงค์ ดังนี้
ก. เป็นวันที่เช้าร่วมโครงการฌาปนกิจสงเคราะห์สำหรับผู้มีรายได้น้อย 
ข. เป็นวัดที่มีสถิติการฌาปนกิจย้อนหลัง ๑ ปี เฉลี่ยเดือนละ ๑๐ ศพ ข้ึนไป 

(๒) เป ็นเงินสงเคราะห์ให ้เป ็นค ่าใช ้จ ่ายสำหรับการฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยวัดที่จะได้รับการ 
สงเคราะห์ต้องมีคุณสมบัติและวัตถุประสงค์ ด้งต่อไปนี้

ก. เป ็นว ัดท ี่เข ้าร ่วมโครงการฌาปนก ิจสงเคราะห ์สำหร ับผ ู้ม ีรายได ้น ัอยและเป ็นว ัดท ี่ม ี 
ฌาปนสถานปลอดมลพิษ

ข. เป็นวัดที่มีสถิติการฌาปนกิจย้อนหลัง ๑ ปี เฉลี่ยเดือนละ ๑๐ ศพ ข้ึนไป 
ค. เงินที่ขอรับการสนับสนุนต้องนำไปใช้เพื่อเป็นค่าเชื้อเพลิง ค่าหีบศพ ค่าอุปกรณ์ห่อศพและ 

อ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวกับการเผาศพ
ง. วัดจะต้องจัดทำบัญชีรับ-จ่ายเงิน และงบประมาณเงินกองทุนหรือมูลนิธิ เป็นประจำทุกเดือน 
จ. ว ัดจะต ้องจัดทำประมาณการรายละเอ ียดการใช ้จ ่ายเง ินสน ับสน ุนในการจ ัดฌาปนกิจ

สงเคราะห์

๙ ๘  ฅ



ข้อ ๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะเปีนองค์ประชุม 
การลงมติให้ถือเอาเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด

ข้อ ๑๐ ให้กรุงเทพม.หานครเปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่ธนาคารที่มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่ผู้ว่าราชการ 
กรุง.เทพมหานครเห็นชอบโดยใช้ซ ื่อบัญชีว่า “ กองท ุนฌาปนสถานปลอดมลพ ิษและฌาปนกิจสงเคราะห ์ 
กรุงเทพมหานคร”

ข้อ ๑๑ การขอยืมเงินกองทุนหรือขอใช้เงินกองทุน ให้เจ้าอาวาสวัดเสนอเรื่องพร้อมเหตุผลความ 
จำเป็นต่อผู้อำนวยการเขตท้องที่เพื่อพิจารณานำเสนอคณะกรรมการ 

- - ' การขอยืมเงินกองทุนต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) วัดจะต้องมีรูปแบบรายละเอียดฌาปนสถานปลอดมลพิษและการฌาปนกิจสงเคราะห์ พร้อมทั้ง 

ประมาณราคานำเสนอต่อกรรมการโดยมีผู้รับรองรูปแบบรายการก่อสร้างและปรับปรุงตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ประกอบวซาชีพ

(๒) วัดต้องมีคณะกรรมการดำเนินการเพื่อจัดให้มีเตาเผาศพปลอดมลพิษ โดยมีหน้าที่กำกับดูแล 
การใช้เงินยืมตามวัตถุประสงค์ การคืนเงินยืมตรงเวลาที่กำหนด และดำเน้นการหาผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
มาดำเนินการ โดยคณะกรรมการควรประกอบด้วย เจ้าอาวาสวัดหรือผู้แทน ผู้แทนสำนักงานเขตท้องที่ ผู้จัดการ 
มูลนิธิของวัดนั้น  ๆ และผู้แทนสำนักอนามัย

(๓) วัดต้องนำเสนอโครงการและแผนงานการดำเนินการประกอบด้วย ซื่อโครงการ หลักการและ 
เหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการดำเนินงาน งบ์ประมาณ ระยะเวลาการคืนเงินยืม และซื่อผู้เสนอโครงการ 
และแผนงาน

ข้อ ๑๒ อำนาจในการอนุมัติเงินกองทุนตามข้อ ๘ ให้เป็นอำนาจของผู้ดำริงตำแหน่งดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ไม'เกิน ๑ ล้านบาท 
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานครเกิน ๑ ล้านบาทขึ้นไป
ข้อ ๑๓ การใช้ค ืนเงินยืมให้เป ็นไปตามแผนการใช้ค ืนเงินยืมที่คณะกรรมการกำหนด โดยให้ 

สำนักงานเขตท้องที่เป็นผู้รับผิดขอบในการกำกับและติดตามผลการดำเนินการของวัด รวมทั้งมีหน้าที่เร่งรัดการ 
'ส่งใช้คืนเงินยืมให้ครบภายในกำหนด นับแต่วันที่วัดได้รับเงินยืม.

กรณีที่วัดผิดนัดไม'ส่งใช้คืนเงินยืมภายในกำหนดเวลาตามวรรคแรก ให้คิดเบี้ยปรับตามอัตราที่คณะ 
กรรมการกำหนด นับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จ

ข้อ ๑๔ ก่อนจ่ายเงินยืมหรือเงินสงเคราะห์ให้วัดทำสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการกำหนด 
ข้อ ๑๔ การรับเงิน การเบ ิกจ ่ายเง ิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงิน ให้ดำเน ินการตาม 

ข้อบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งที่กรุงเทพมหานครใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๖  ให้สำนักการคลังมีหน้าที่จ่ายเงิน ฝากเงิน เก็บรักษาเงิน ทำบัญชีรับจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชี 

หรือทะเบียนอื่นใดเท่าที่จำเป็น และบรรดาเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ พร้อมที่จะให้ทำการ 
ตรวจสอบได้เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้รายงานการรับการจ่ายเงินประจำปี และยอดเงินคงเหลือให้ผู้ว ่าราชการ 
กรุงเทพมหานครทราบ

( เ ,



ข้อ ๑๗ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่นหรือที่มิได้กำหนดไวในระเบียบให้เสนอ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการเป็นกรณี  ๆ ไป

ข้อ ๑๘ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกคำสั่งเพื่อปฏิบัติการ 
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒

(นายพิจิตต รัตตกุล)
ผ้ว่าราชการกรงเทพมหานคร

หมายเหตุ ะ ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๙๐ ง วันท่ี ๔ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๒



ระเบยบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยการใช้เงินสนับสนุนจากการไฟฟ้านครหลวง 

เพ่ือตัดและตกแต่งด้นไม้ 
พ.ศ. ๒๕๓๑

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการ 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๙ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนดระเบียบว่าด้วยการใข้เงินสนับสนุนจากการไฟฟ้า 
นครหลวง เพื่อตัดและตกแต่งต้นไม้ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เร ียกว่า '‘ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการใช้เงินสนับสนุนจากการไฟฟ้า 
นครหลวง เพื่อดัดและตกแต่งต้นไม้ พ.ศ. ๒๕๓๑”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให่ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เบีนต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ไต้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่ง 

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ใหใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ เงินสนับสนุน” หมายความว่า เงินที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนดให้กรุงเทพมหานครสนับสนุน 

ในการตัดและตกแต่งต้นไม้
“ต้นไม้” หมายความว่า ต้นไม้ที่การไฟฟ้านครหลวงจ่ายให้กรุงเทพมหานครตัดและตกแต่ง 
ข้อ ๕ เงินสนับสนุนจะนำไปใช้จ่ายไต้แต่เฉพาะในการจัดหาอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ตลอดจนการ 

จ้างแรงงานและการอื่น สำหรับการตัดและตกแต่งต้นไม้ เพื่อให้บรรลุตามข้อตกลงระหว่างกรุงเทพมหานครกับ 
การไฟฟ้านครหลวง

ข้อ ๖  เงินสนับสนุน ห ้ามนำไปใช้จ ่ายในกิจการนอกเหนือจากการตัดและตกแต่งต ้นไม ้ชอง 
กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๗ เงินสนับสนุนให้สำนักสวัสดิการสังคมเก็บรักษาไวิไดไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทส่วนที่เกินให้นำ 
ฝากธนาคารของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การตรวจเงินการพัสดุ 
การสังก่อหนี และการสั่งจ่ายเงิน ให้ดำเนินการตามข้อบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งที่กรุงเทพมหานคร 
ใช้บังคับโดยอนุโลม



ข้อ ๘ ให้สำนักสวัสดิการสังคมจัดทำบัญชีการรับ การจ่ายเงินสนับสนุน รวมทั้งสรรพบัญชี 
หรือทะเบียนอื่นใดเท่าที่จำเป็นไว้ และบรรดาเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนจะต้องรวบรวมเก็บรักษา 
ไวให ้ครบถ้วนพร้อมที่จะให ้ทำการตรวจสอบได้ และให ้รายงานการรับ การจ ่ายและยอดเง ินคงเหล ือให ้ 
ปลัดกรุงเทพมหานครทราบทุกหกเดือน เมื่อสิ้นป็งบประมาณให้รายงานการรับ การจ่ายเงินประจำปีและยอดเงิน 
คงเหลือให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบ

ข้อ ๙ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น หรือกรณีที่ระเบียบนี้มิได้กำหนดไว่ให้นำ 
เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕;๓๑

ร.ท.หญิง หรรษา แก้วบัณฑิต 
(หรรษา แก้วบัณฑิต)

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๕ ตอนพิเศษ ๑๒๘ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๓๑

๕๘๗



ระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินและการตรวจเงินกรณีกรุงเทพมหานคร 

มอบภารกิจให้บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๔๙

ด้วยกรุงเทพมหานครเห็นว่าภารกิจบางประการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร สมควร 
มอบให้บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ซึ่งเป็นวิสาหกิจของกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อความคล่องตัวและ 
เพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินการ จึงสมควรกำหนดระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินและ 
การตรวจเงินกรณีดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราซบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับข้อ ๑๘ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินและการตรวจเงินกรณี 
กรุงเทพมหานครมอบภารกิจให้บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือ 

แย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ระเบ ียบน ี้ให ็ใช ้บ ังค ับก ับกรณ ีกรุงเทพมหานครมอบให ้บริษ ัทกรุงเทพธนาคม จำก ัด 

ดำเนินการโครงการระบบขนส่งมวลซนกรุงเทพมหานครและโครงการระบบรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ 
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“โครงการ” หมายความว่าโครงการระบบขนส่งมวลซนกรุงเทพมหานครและโครงการระบบ 

รถโดยสารประจำทางต่วนพิเศษ
“ข้อตกลง” หมายความว่าข้อตกลงหรือบันทึกการมอบหมายที่ทำขึ้นระหว่างกรุงเทพมหานคร 

กับบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด เพื่อมอบหมายให้ดำเนินการตามโครงการ
“กรรมการผู้อำนวยการ” หมายความว่ากรรมการผู้อำนวยการบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด และ 

กรณีมีการเปลี่ยนซื่อตำแหน่งเป็นอย่างอื่น ก็ให้หมายความรวมถึงดำแหบ่งดังกล่าวด้วย



“หน่วยงาน” หมายความว่าหน่วยงานตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย 
เงิน การเก็บรักษา การนำส่งเงินและการตรวจเงิน

“หัวหน้าหน่วยงาน” หมายความว่าห ัวหน้าหน่วยงานตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการ 
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน

“หน่วยการคลัง” หมายความว่าหน่วยการคลังตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด ้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน

“หัวหน้าหน่วยการคลัง” หมายความว่าหัวหน้าหน่วยการคลังตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย - 
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน

“ เจ้าของงบประมาณ” หมายความว่าเจ้าของงบประมาณตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการ 
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน

“อนุมัติฎีกา” หมายความว่าการอนุมัติฎีกาตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิก 
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน

“หลักฐานการจ่าย” หมายความว่าหลักฐานการจ่ายตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน

ข้อ ๖  กรณีใดท่ีไม,ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการ 
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน และระเบียบหรือคำสั่งที่กรุงเทพมหานคร 
ถือปฏิบัติ

ข้อ ๗ กรณีข้อตกลงกำหนดให้มีการจ่ายเงินเพื่อให้บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด นำไปใช้เป็นเงิน 
หมุนเวียนในโครงการ ให้หน่วยการคลังเบิกจ่าย โดยใช้ข้อตกลงและเอกสารอื่นที่จำเป็นหรือตามที่กำหนดใน 
ข้อตกลง เป็นเอกสารประกอบการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน โดยให้บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด มีหนังสือแจ้งเจ้าของ 
งบประมาณก่อนการเบิกจ่ายเงิน

การจ่ายเงิน ให้ออกเข็คสั่งจ่ายเพื่อเช้าบัญชีที่บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด เปิดไว้ เพื่อดำเนินงาน 
ตามโครงการโดยเฉพาะ และให้ใช้หนังสือตอบรับของบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นหลักฐานการจ่าย

ข้อ ๘ กรณีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนหรือเป็นงวดตามที่กำหนดในข้อตกลงบริษัทกรุงเทพ 
ธนาคม จำกัด อาจขอเบิกรายการค่าใช้จ่ายแยกตามรายการหรือรวมบางรายการหรือรวมทุกรายการ ในการเบิก 
ครั้งเดียว แต่ไม่ว่าจะแยกเบิกหรือรวมเบิก ให้บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด แนบรายละเอียดรายการค่าใช้จ่าย 
โดยให ้กรรมการผู้อำนวยการหรือเจ ้าหน้าท ี่บริษ ัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ที่ได ้ร ับมอบหมายจากกรรมการ 
ผู้อำนวยการ ลงลายมือซื่อรับรองในรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วย

ข้อ ๙  การตรวจและอนุม ัต ิฎ ีกาตามระเบียบนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยการคลัง 
ควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ท ี่ร ับผิดขอบดำเนินการตามกำหนดเวลาที่กำหนดในระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย 
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงินโดยเคร่งครัด

ข้อ ๑๐  ให้บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด วางระบบบัญชีที่เหมาะสมและให้มีการตรวจสอบบัญชี 
ภายในเป็นประจำ

๕๘๙



ข้อ ๑๑ ให้บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกด จัดทารายงานการรับจ่ายเงินในรอบปีงบประมาณ และ 
จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายตามโครงการให้พร้อมที่เจ้าของงบประมาณ หน่วยตรวจสอบภายในหรือ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานครและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น หรือที่ไม'มีกำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้เสนอ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการเป็นกรณีไป

ข้อ ๑๓ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที ่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙

*  ' '—
~ ■ะ—'-^

(นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ประกาศในราขกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๒๙ ง วันท่ี ๒๓กุมภาพันธ์ ๒(ะ๔๙

๔๙๐



ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยเงินรายได้จากระบบขนส่งมวลซนกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยที่เป ็นการสมควรให้ม ีระเบ ียบกรุงเทพมหานคร ว่าด ้วยเงินรายได้จากระบบขนส่งมวลซน 
กรุงเทพมหานคร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราขบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับข้อ ๑๘ (๒) และข้อ ๒๑ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๒๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ว่า 
ราชการกรุงเทพมหานคร จึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบ ียบนี้เร ียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินรายได้จากระบบขนล่งมวลซน 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๕”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ไข้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือประกาศอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้ว ในระเบียบนี้ 

หรือซึ่งจัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ไข้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกคำสั่งเพื่อปฏิบัติการ 

ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ รวมทั้งให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยบีญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“ระบบขนส่งมวลซน” หมายความว่า โครงการระบบขนส่งมวลซนกรุงเทพมหานครประเภทรถไฟฟ้า 

ที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบดำเนินการ
“ เงินรายได้จากระบบขนส่งมวลซน” หมายความว่า เงินที่สำนักการจราจรและขนส่งได้รับจาก 

ค ่าบร ิการประเภทคำโดยสารของระบบขนส ่งมวลซนในส ่วนท ี่กร ุงเทพมหานครร ับผ ิดชอบดำเน ินการ 
รวมถึงดอกผลที่เกิดจากการนำส่งรายได้จากระบบขนส่งมวลซนส่าข้า

๕๙๑



“หน ่วยการคล ัง” หมายความว่า หน่วยการคลังของสำนักการจราจรและขนส่ง ตามระเบียบ 
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน 

“การจ้าง” หมายความว่า การจ้างตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพัสดุ 
“ค ่าใช ้จ ่าย” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่เก ิดจากการดำเนินงานตามโครงการที่กรุงเทพมหานคร

กำหนด
“ผู้บริหารระบบ” หมายความว่า ผู้ท ี่กรุงเทพมหานครว่าจ้างให้เบีนผู้บริหารจัดการระบบขนส่ง

มวลซน
“ผู้ดำเนินการตั๋วโดยสารร่วม” หมายความว่า นิติบุคคลที่ทำหน้าที่รับผิดชอบระบบตั๋วโดยสารร่วม 

ที่ได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยและเป็นผู้รับผิดชอบระบบตั๋วโดยสารของระบบ
ขนส่งมวลซน

“รายงานการรับและการจ่ายเงิน” หมายความว่า รายงานที่ผู้บริหารระบบจัดทำขึ้นเพื่อสรุปยอด 
จำนวนรายรับและรายจ่ายของระบบขนส่งมวลซน

“วันทำการ” หมายความว่า วันทำการของธนาคารตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ข้อ ๖ บรรดาแบบพิมพ์ แบบรายงานการเงิน เอกสาร สมุดบัญชีและทะเบียนต่างๆ ที่ใช้ตามระเบียนนี้ 

ให้เป็นไปตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด
ข้อ ๗ ผู้ม ีอำนาจดำเนินการตามระเบียบนี้ จะมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดก็ได้ 

แต่ต้องคำนึงถึงระดับ ตำแหน่งหน้าที่ และความรับผิดซอบของผู้!ด้รับมอบอำนาจเป็นสำคัญ หากเกิดความเสียหาย 
ผู้มอบและผู้รับมอบต้องรับผิดตามกฎหมาย

ข้อ ๘ สำนักการจราจรและขนส่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับเงินรายได้จาก 
ระบบขนส่งมวลซนให้ถูกด้องตามระเบียบนี้

หมวด ๒
การรับเงินและการฝากเงิน

ข้อ ๙  เงินรายได้จากระบบขนส่งมวลซน ให้นำฝากในบัญชีของธนาคารที่กรุงเทพมหานครกำหนด 
ข้อ ๑ ๐ กรณีที่กรุงเทพมหานครกำหนดให้ผู้บริหารระบบมีหน้าที่จ ัดเก็บรายได้จากระบบขนส่ง 

มวลซนเพื่อนำส่งกรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีการนำส่งเงินเช้าบัญชีของกรุงเทพมหานครตามข้อ ๙ ดำเนินการโดยผู้ร ับจ้างเดินรถ 

ให้ถ ือว่าเป ็นการดำเนินการของผู้บริหารระบบ โดยผู้บริหารระบบมีหน้าที่ตรวจสอบให้มีการดำเนินการโดย 
ถูกต้องครบถ้วน

หากมีการจัดตั้งผ ู้ดำเนินการตั๋วโดยสารร่วม ซึ่งกรุงฺเทพมหานครต้องเช้าร่วมและใช้บริการของ 
ผ ู้ดำเน ินการตั๋วโดยสารร่วมดังกล่าว ผู้บริหารระบบยังคงมีหน้าที่ตรวจสอบให้มีการดำเน ินการโดยถูกต้อง 
ครบถ้วน

๙๙๒



(๒) ผู้บริหารระบบต้องนำส่งเงินรายได้จากระบบขนส่งมวลซนเข้าบัญชีธนาคารตามข้อ ๙ ทุกวัน 
หลังการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อคำนวณหายอดเงินรายได้จากระบบขนส่งมวลซน หากผู้บริหาร 
ระบบนำส่งเงินเข้าบัญชีดังกล่าวไม่ทันในวันนั้น ก็ให้นำส่งหรือโอนเงินเข้าบัญชีในวันรุ่งขึ้นหรือวันเปิดทำการของ 
ธนาคารลัดไป โดยผู้บริหารระบบต้องนำดอกเบี้ยของเงินรายได้ที่ไม่ได้นำส่งดังกล่าวส่งเข้าเป็นเงินรายรับของ 
กรุงเทพมหานครด้วย

ในกรณีที่วันหยุดหรือวันหยุดพิเศษอื่นของผู้บริหารระบบ หรือวันหยุดธนาคารไม,ตรงกับวันหยุด 
ราชการหรือวันหยุดอื่นที่มีผลให้โม'สามารถดำเนินการส่งเงินให้กรุงเทพมหานครได้ตามกำหนดให้ผู้บริหารระบบ 
นำส่งเงินในวันทำการลัดไป

(๓) ผู้บริหารระบบต้องทำรายงานการฝากเงินที่มีรายละเอียดของยอดจำนวนเงินพร้อมหลักฐานที่ 
เกี่ยวข้อง ส่งให้หน่วยการคลังทุกครั้งที่มีการฝากเงิน

นอกจากนั้น ผ ู้บริหารระบบต้องทำรายงานการฝากเง ินส ่งให ้หน ่วยการคลังตามรายละเอ ียดท ี่ 
กรุงเทพมหานครกำหนด ดังนี้

(๑) รายงานรายเดือน
(๒) รายงานรายไตรมาสและ
(๓) รายงานทุกสิ้นปีงบประมาณ
ให้สำนักการจราจรและขนส่งตรวจสอบความถูกต้องของรายงานดังกล่าว แล้วแจ้งให้สำนักการคลัง 

และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครทราบโดยเร็ว
ข้อ ๑๑ การคิดคำนวณยอดเงินรายได้ของกรุงเทพมหานครหลังจากวันที่ได้รับเงิน ให้เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) หลังจากมีการนำส่งเงินแล้ว พบว่ายอดเงินรายได้จากระบบขนส่งมวลซนที่นำส่งไปแล้ว น้อยกว่า 

ยอดเงินรายได้ของกรุงเทพมหานครที่ควรได้รับจริง ให้ผู้บริหารระบบนำส่งเงินรายได้จำนวนที่ขาดเข้าบัญชีธนาคาร 
ตามข้อ ๙ ให้ครบล้วน ส่วนดอกผลตั้งแต่วันที่ขาดจนถึงวันที่นำส่งจริงให้ส่งเข้าเป็นเงินรายรับของกรุงเทพมหานคร 

(๒) หลังจากมีการนำส่งเงินแล้ว พบว่ายอดเงินรายได้จากระบบขนส่งมวลขนที่นำส่งไปแล้วมากกว่า 
ยอดเงินรายได้จากระบบขนส่งมวลซนที่ควรได้รับจริง ให้นำยอดเงินที่เกินไปหักจากยอดเงินที่กรุงเทพมหานคร 
ควรได้รับในงวดลัดไป

(๓) กรณีท่ีไม,สามารถคำนวณเงินรายได้จากระบบขนส่งมวลซนหรือจัดทำรายงานการนำส่งเงินได้ 
ทันภายในวันที่กำหนดด้วยเหตุขัดข้องใดๆ ที่เป็นเหตุสุดวิสัย ผู้บริหารระบบจะต้องนำส่งเงินด้วยยอดรายได้รวม 
เท่ากับยอดรายได้ของวันเดืยวกันของสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ล้าหากตรงกับวันหยุดทำการให้เทียบจากสัปดาห์ก่อน 
หน้านั้น ส่วนยอดเงินที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงให้ปฏิบัติตามข้อ ๑๑ (๑) หรือ ๑๑ (๒) แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๒ กรณีที่การรับเงินรายได้จากระบบขนส่งมวลซน จำเป็นต้องปิดรับเกินเวลาเที่ยงคืนของ 
วันนั้น ให้ถือว่าเงินรายรับหลังจากเวลาเที่ยงคืนในส่วนที่ไม'เกินกว่าสองชั่วโมงหลังเที่ยงคืนเป็นเงินรายได้ของ 
กรุงเทพมหานครวันเดียวกัน

ข้อ ๑๓ ดอกเบี้ยจากเงินรายได้จากระบบขนส่งมวลซนตามข้อ ๑๐ (๒) รวมทั้งดอกผลที่เกิดขึ้น 
ตามข้อ ๑๑ (๑) และค่าปรับตามสัญญา ให้สำนักการจราจรและขนส่งนำฝากเข้าบัญชีรายรับกรุงเทพมหานคร
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หมวด ๓ 
การจ่ายเงิน

ข้อ ๑๔ เงินรายได้จากระบบขนส่งมวลซนให้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระบบขนส่ง
มวลซน ด้งนี้

(๑) ค่าจ้างผู้บริหารระบบ
(๒) ค่าใช้จ่ายผู้รับจ้างเดินรถระบบขนส่งมวลซน
(๓) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่ผู้ว่าราซการกรุงเทพมหานครกำหนด
ข้อ ๑๔ ให้สำนักการจราจรและขนส่งจัดให้มีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้บริหารระบบสามารถเบิกเงิน 

จากบัญซีธนาคารตามข้อ ๙ เพื่อนำไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้โดยสำนักการจราจรและซนส่งต้องควบคุม 
ดูแลการจ่ายเงินของผู้บริหารระบบให้ดำเนินการโดยถูกต้อง

ข้อ ๑๖ ในวันสิ้นเดือน ผู้บริหารระบบต้องรวบรวมยอดรายได้จากระบบซนส่งมวลซน และ 
ยอดค่าใช้จ่ายประจำเดือนโดยผู้บริหารระบบมีหน้าที่นำเงินรายได้จากระบบขนส่งมวลซนจากบัญซีธนาคารตาม 
ข้อ ๙ มาจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนตามข้อ ๑๔ ในกรณี

(๑) รายรับน้อยกว่ารายจ่าย ผู้บริหารระบบมีหน้าที่จ่ายส่วนที่ขาดจนครบ 
(๒) รายรับมากกว่ารายจ่าย หลังจากผู้บริหารระบบจ่ายรายจ่ายประจำเดือนแล้ว สำนักการจราจร 

และขนส่งมีหน้าที่นำส่งรายรับสุทธิประจำเดือนให้แก,กรุงเทพมหานคร
โดยผู้บริหารระบบมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายของค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๔ และนำส่งกรมสรรพากร พร้อม 

รายงานภาระภาษีให้สำนักการจราจรและซนส่งทราบ
ข้อ ๑๗ ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงิน ผู้บริหารระบบต้องจัดทำรายงานการจ่ายเงิน พร้อมทั้งหลักฐาน 

ที่เกี่ยวช้องให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วส่งให้สำนักการจราจรและขนส่งทันที โดยสำนักการจราจรและขนส่งต้อง 
ดำเนินการตรวจสอบให้มีการดำเนินการโดยถูกต้องครบถ้วน

หมวด ๔ 
เบ็ดเคล็ด

ข้อ ๑๘ การนำส่งเงินรายรับสุทธิตามข้อ ๑๖ (๒) และเงินตามข้อ ๑๓ เป็นรายรับกรุงเทพมหานครนั้น 
ให้สำนักการจราจรและขนส่งนำฝากเช้าบัญซีรายรับของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ต้องจัดทำใบนำส่งเงินพร้อมสำเนา 
ใบนำฝากเงินธนาคารส่งสำนักการคลังในวับนัน ถ้าส่งไม'ทันให้นำส่งในวันรุ่งขึ้นหรือวันเปิดสำนักงาน โดยระบ ุ
เหตุผลที่นำส่งไม่ทันไว้ด้วย

ใบนำส่งต้องลงซื่อผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งเป็นผู้ส่ง ผู้อำนวยการสำนักการคลังหรือ 
หัวหน้าหน่วยการคลังซองสำนักการคลัง และเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายในสำนักการคลังเป็นผู้ลงซื่อรับไว้เป็น 
หลักฐาน

๔๙๔



ข้อ ©๙ ผู้บริหารระบบต้องจัดทำรายงานการรับและการจ่ายเงินทุกหกเดือนเพื่อส่งให้สำนักการ 
จราจรและขนส่งตรวจสอบ แล ้วให ้สำน ักการจราจรและขนส ่งแจ ้งสำน ักการคล ังและสำน ักงบประมาณ 
กรุงเทพมหานครทราบ และรายงานผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบด้วย

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น หรือที่ไม่มีกำหนดไว่ในระเบียบนี้ให้เสนอ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการเป็นกรณี  ๆ ไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๙:๕'๕ 
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ บริพัตร 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๗๙: ง ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๙:๙:๙:
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ระฒืยบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยเงินบำรุงการสืกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับข้อ ๒๑ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๙ ซ่ึงแกไข 
เพ ิ่มเต ิมโดยข้อบัญญัต ิกรุงเทพมหานคร เรื่อง ว ิธ ีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ ผ ู้ว ่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร จึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ 

หรือซึ่งชัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“สถานศ ึกษา” หมายความว ่า โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือสถานศึกษาในสังกัด 

กรุงเทพมหานครที่เรียกซื่ออย่างอื่น
“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย้ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้บริหาร 

สถานศึกษาที่เรียกซื่ออย่างอื่น
“ เงินบำรุงการศึกษา” หมายความว่า เงินที่สถานศึกษาได้รับไว้เป็นกรรมสิทฮี้เพื่อบำรุงการศึกษา 

นอกจากงบประมาณ รายจ ่าย และให้หมายความรวมถึงเงินที่สถานศึกษาได้รับในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้

(๑) เงินที่ได้รับจากการให้ใช้อาคารสถานที่หรือทรัพย์สินของสถานศึกษา 
(๒) เงินท่ีมีมอบให้โดยไม,ได้ระบุวัตถุประสงค์หรือระบุวัตถุประสงคฺไวิไม'ชัดแจ้ง 
(๓) รายได้จากการดำเนินงานของสถานศึกษาในการรับจัดทำ รับบริการ รับจ้างผลิต จำหน่าย 

ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด
(๔) เงินที่ได้จากการแสดงหรือกิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักเรียน นักศึกษา 

ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด

๕๙๖



(๕) เงินที่ได้จากการจัดบริการให้แก'นักเรียน นักศึกษา เซ่น การใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร 
การขายสมุด หนังสือ เครื่องเขียน แบบเรียน เครื่องแต่งกาย และในกรณีที่สถานศึกษาไม่ได้ดำเนินโครงการอาหาร 
กลางวัน ให้รวมถึงเงินที่ได้จากการจัดบริการเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มด้วย

(๖) เงินผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินที่ได้มาด้วยเงินบำรุงการศึกษาหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
สถานศึกษาเพื่อหาผลประโยชน์ เซ่น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เป็นต้น 

(๗) เงินส่วนลดค่าใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะ
(๘) เงินค่าปรับจากการผิดสัญญายืมหนังสือห้องสมุดและเงินค่าปรับจากการพัสดุที่ใช้เงินบำรุงการ

ศึกษา
(๙) เงินบำรุงการศึกษาที่มีอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 
(๑๐) เงินรายรับอื่นที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด
ข้อ ๕ เงินบำรุงการศึกษาไม1ต้องนำส่งเป็นเงินรายรับชองกรุงเทพมหานครและจะนำไปจ่ายหรือ 

ถ่อหนี้ผูกพันได้ เฉพาะเพื่อการดำเนินงานในกิจการของสถานศึกษานั้นๆ ในอันที่จะก่อประโยชน์ต่อสถานศึกษา 
และนักเรียน นักศึกษา

เงินบำรุงการศึกษาที่ม ีผู้บริจาคหรืออุทิศให้โดยมีวัตถุประสงค์แน่นอนให้สถานศึกษาดำเนินการ 
ไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคหรืออุท ิศ ถ ้าม ีเง ินเหล ือจ ่ายให ้ใช ้เพ ื่อประโยชน ์ต ่อสถานศึกษา นักเรียน 
นักศึกษาได้

ข้อ ๖  การรับเงิน สถานศึกษาต้องออกใบเสร็จรับเงินให้แก'ผู้ชำระเงิน ผู้บริจาคเงิน หรือผู้อุทิศเงิน 
ทุกครั้งที่มีการรับเงิน และให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของกรุงเทพมหานคร 

ข้อ ๗ รายจ่ายต่อไปนี้ห้ามจ่ายจากเงินบำรุงการศึกษา 
(๑) รายจ่ายเป็นเงินยืม ยกเว้นการยืมเพื่อกิจการชองสถานศึกษา 
(๒) รายจ่ายในลักษณะบำเหน็จบำนาญ 
(๓) รายจ่ายที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด
ข้อ ๘ อำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุงการศึกษา 
(๑) หัวหน้าสถานศึกษา
(๒) ผู้อำนวยการเขต/ผู้อำนวยการกองที่รับผิดชอบ 
(๓) ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบ 
(๔) ปลัดกรุงเทพมหานคร

ครั้งละไม่เกิน 
ครั้งละไม'เกิน 
ครั้งละไม'เกิน 
ครั้งละ

๕๐,๐๐๐ บาท 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๒๐๐,๐๐๐ บาทชนไป

ข้อ ๙  การพัสดุให้ดำเนินการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพัสดุ
ข้อ ๑๐ การเก็บรักษาเงิน ให้หัวหน้าสถานศึกษาแต่งตั้งกรรมการซึ่งเป็นช้าราชการครูกรุงเทพ

มหานครรักษาเงิน ๒ คน ร่วมกับหัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ และให้เก็บไว้ในสถานที่ปลอดภัย พร้อมที่ 
จะตรวจสอบได้โดยให้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินดังนี้

(๑) ให้สถานศึกษาเก็บรักษาเงินได้ภายในวงเงินไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
(๒) เงินเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ให้นำฝากธนาคารชองรัฐหรือธนาคารรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารที่

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบ

๕๙๗



ข้อ ๑๑ การบัญชี การรับเงิน และการจ่ายเงินให้เป็นไปตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด และ 
ให้รวบรวมบรรดาเอกสารและหลักฐานการรับเงินและการจ่ายเงินนั้นไว1ห้ตรวจสอบได้

ข้อ ๑๒ ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานการรับเงินและการจ่ายเงินบำรุงการศึกษาให้ผู้อำนวยการเขต 
หรือผู้อำนวยการกองที่รับผิดซอบทราบเป็นประจำทุกระยะสามเดือนและเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้รายงานสรุปการ 
รับเงิน การจ่ายเงินประจำปี และเงินคงเหลือให้ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดซอบทราบด้วย

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น หรือที่มิได้กำหนดไวในระเบียบนี้ให้เสนอ 
ผู้ว่าราซการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการเป็นกรณี  ๆ ไป

ข้อ ๑๔ การบัญชี การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และกิจการอื่นใดที่อยู่ในระหว่าง 
ดำเนินการตาม.ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๔ ให้ดำเนินการตามระเบียบ 
ดังกล่าวจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จหรือจนกว่าจะสามารถดำเนินการตามระเบียบนี้ได้

ประกาศ ณ วันท่ี ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๔

หม่อมราซวง่ศ์สุขุมพันธุ บริพัตร 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ประกาศในราซกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๗๔ ง ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๔๔๔

๔๙๘



ระเบ ียบกรุงเทพมหานคร 
วาด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร 

ของพนักงานและลูกจ้างของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๘

อาศ ัยอำนาจตามความในข ้อ ๑๘ แห ่งพระราชบัญญ ัต ิกรุงเทพมหานคร เรื่องสำนักงานใ]ย 
พ.ศ. ๒๕๓๑ ข้อ ๑๗ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔ และ 
ข้อ ๑๗ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง สำนักงานตลาด พ.ศ. ๒๕๓๔ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึง 
กำหนดระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของพนักงานและลูกจ้างของพาณิชย์ 
ของกรุงเทพมหานครขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบ ียบนี้เร ียกว่า “ระเบ ียบกรุงเทพมหานครว่าด ้วยการเบ ิกจ่ายเง ินสวัสดิการเก ี่ยวก ับ 
การศึกษาของบุตรของพนักงานและลูกจ้างของพาณิขย์ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๘”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ไซ้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในหมวด ๘ แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ 

สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๗ และหมวด ๑๑ แห่งระเบ ียบกรุงเทพมหานครว่าด ้วยการ 
บริหารงานสำนักงานปุยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๖

บรรดาข้อบังคับระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง 
กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑ 
ข้อความทั่วไป

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร” หมายความว่า สำนักงานปุย สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร 

และสำนักงานตลาด

๕๙๙



“หน่วยงาน” หมายความว่า ส่วนการบริหารของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครแต่ละแห่ง ตั้งแต่ 
ระดับกองขึ้นไป และให้รวมถึงสถานธนานุบาลและตลาดด้วย

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างประจำของการพาณิชย์ชองกรุงเทพมหานคร 
“สถานศึกษาของทางราชการ” หมายความว่า
(๑) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกซื่ออย่างอื่น ในสังกัดมหาวิทยาลัย 
(๒) วิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือสังกัดส่วนราชการอื่นที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ 
(๓) โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เทศบาล หรือ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๔) โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการอื่น หรือองค์การของรัฐบาลที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ 
(๔) โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังกำหนด 
“สถานศึกษาของเอกซน” หมายความว่า
(๑) สถาบันอุดมศึกษาเอกซนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกซน ซึ่งจัดหลักสูตรระดับ 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่าแยกต่างหากจากปริญญาตรี
(๒) โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนราษฎร์ แต่ไม'รวมถึงโรงเรียนราษฎร์ประเภทอาชีวศึกษา 

ที่ใช้หลักสูตรของโรงเรียนเอง และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
“ เงินบำรุงการศึกษา” หมายความว่า เงินประเภทต่างๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตาม 

อัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการด้นสังกัด มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์การของรัฐบาล

“เงินค่าเล ่าเร ียน” หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งสถานศึกษา 
ของเอกซนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการหรือทบวงมหาวิทยาลัย

“บุตร” หมายความว่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุไม'เกินยี่สิบห้าปีในวันที่ ๑ พฤษภาคม 
ของทุกปี แต่ไม'รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น

“ป ีการศึกษา” หมายความว่า ปีการศึกษาที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย 
ส่วนราชการเจ้าสังกัด มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือองค์การของรัฐบาล

หมวด ๒
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการสืกษ'ไของบุตร

ข้อ ๖ การจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายตามระเบียบนี้

สำหรับวิธีการเบิกจ่ายในส่วนที่มิได้กำหนดไวิในระเบียบนี้รวมทั้งแบบพิมพ์การขอรับเงินสวัสดิการ 
เกียวกับการศึกษาของบุตร ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรุงเทพมหานครถือปฏิบัติโดยอนุโลม
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ข้อ ๗ ผู้ม ีส ิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามระเบียบนี้ค ือ พนักงานซึ่งรับ 
เงินเดือนหรือค่าจ้างประจำจากเงินงบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

ข้อ ๘ ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามข้อ ๗ มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้เพียงคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม

การนับลำดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม ให้นับเรียงตามลำดับการเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ไม'ว่าเป็นบุตร 
ที่เกิดจากการสมรสครั้งใดหรืออยู่ในอำนาจของตนหรือไม'

ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผู้!,ดมีบุตรเกินสามคน ถ้าบุตรหนึ่งคนใดใน 
จำนวนสามคนตามวรรคหนึ่งตาย กายพิการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ 
ความสามารถที่มิได้ศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร วิกลจริต หรือจิต 
ฟ้นเพิอนไม่สมประกอบ ก่อนอายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ ก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ 
บุตรเพิ่มขึ้นอีกเท่าจำนวนบุตรที่ตาย กายพิการ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต 
หรือจิตฟ้นเพืเอนไม่สมประกอบนั้น โดยให้นับบุตรคนที่อยู่ในลำดับถัดไปก่อน

ข้อ ๙ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผู้ใดยังไม่มีบุตร หรือมีบุตรที่มีสิทธิได้ 
รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามข้อ ๘ ยังไม'ถึงสามคน ถ้าต่อมามีบุตรแฝด ซึ่งทำให้มีจำนวนบุตร 
เกินสามคน ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ศึกษาของบุตรตามข้อ ๘ สำหรับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้าย แต่บุตรแฝดดังกล่าวจะต้องเป็นบุตรซึ่งเกิดจาก 
คู่สมรสหรือเป็นบุตรของตนเองในกรณีที่หญิงเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

ในกรณีที่บุตรคนหนึ่งคนใดของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดังกล่าวตาม 
วรรคหนึ่งตาย กายพิการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถที่มิได้ 
ศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร วิกลจริตจิตฟ้นเพีอนไม'สมประกอบ 
ก่อนอายุครบยี่ส ิบห้าปีบริบูรณ์ ก็ให้ลดจำนวนบุตรที่ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรลงจนกว่า 
จำนวนบุตรที่ได้รับเงินสวัสดิการดังกล่าวเหลือไม่เกินสามคน และหลังจากผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การศึกษาของบุตรดังกล่าว จึงจะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพิ่มขึ้นได้ตามข้อ ๘ วรรค 
สาม

เพื่อประโยชน์แห่งระเบียบข้อนี้ ข้อความที่อ้างถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สามของผู้มีสิทธิได้รับเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ให้หมายถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้ายของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามวรรคหนึ่ง

การนับลำดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้ายในกรณีที่ไม'อาจทราบลำดับการเกิดก่อนหลังของบุตรแฝด 
ได้โดยแน่ซัด ให้นับลำดับบุตรแฝดตามหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครถือปฏิบัติโดยอนุโลม

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประเภทและ
อัตราดังนี้

(๑) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่าอนุปริญญาหริอเทียบเท่า 
และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรปริญญาตริ ให้ได้รับเงินบำรุงการศึกษาเต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง 
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินประเภทและอัตราที่กรุงเทพมหานครถือปฏิบัติโดยอนุโลม
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(๒) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอ่กซน ในหลักสูตรระดับไม,สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 
เท ียบ เท ่า ให ้ได ้ร ับ เง ิน ค ่าเล ่า เร ียน เต ็มจำน วน ท ี่ได ้จ ่ายไป จร ิง แต ่ท ั้งน ี้ต ้องไม'เก ินประเภทและอ ัตราท ี่ 
กรุงเทพมหานครถือปฏิบัติโดยอนุโลม

(๓) บุตรที่ศ ึกษาในสถานศึกษาของเอกซนในหลักสูตรระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 
เท ียบเท่า แต่ไม,สูงกว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และหลักสูตรนี้นแยกต่างหากจากหลักสูตรปริญญาตรี 
ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนตามประเภทและอัตราที่กรุงเทพมหานครถือปฏิบัติโดยอนุโลม แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่ง 
ของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง

ข้อ ๑๑ การใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในกรณีที่คู่สมรสเป็นผู้ปฏิบัติ 
งานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของทางราชการ ราซการส่วนท้องถิ่นหรือกรุงเทพมหานคร ให้คู,สมรสฝ่ายสามีเป็นผู้ใช้ 
สิทธิขอรับเงินเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียว คือถ้าคู'สมรสฝ่ายสามีเป็นพนักงานให้ 
ใช้สิทธิขอรับเงินเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามระเบียบนี้ ถ้าคู'สมรสเป็นผู้ปฏิบัติงานรัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานของทางราขการราชการส่วนท้องถิ่นหรือกรุงเทพมหานคร และมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือจากรัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานนั้น ให้ใช้สิทธิขอรับการช่วยเหลือจากทางรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่สิทธิที่ได้รับ 
จากทางรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานนั้นตํ่ากว่าสิทธิที่จะพึงได้รับตามระเบียบนี้ให้คู'สมรสฝ่ายภรรยาที่เป็นพนักงาน 
ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามระเบียบนี้ ให้คู่สมรสฝ่ายภรรยาที่เป็นพนักงานใช้สิทธิ 
ขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามระเบียบนี้ได้เพิ่มเท่าจำนวนที่ยังขาดอยู่

ในกรณีหย่าหรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมาย และบุตรอยู่ในความปกครองหรืออุปการะ 
เลี้ยงดูของมารดาซึ่งเป็นพนักงาน ให้มารดาเป็นผู้ใข้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรที่อยู'ใน 
อำนาจปกครองหรืออยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูชองตนนั้นได้

ข้อ ๑๒ ให้ผู้บังคับบัญชาต่อไปนี้เป็นผู้มีอำนาจรับรองการใช้สิทธิ 
(๑) ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้มีอำนาจรับรองการใช้สิทธิของพนักงานในสังกัด 
(๒) ให้ผู้อำนวยการพาณีซย์ของกรุงเทพมหานคร มีอำนาจรับรองการใช้สิทธิของตนเอง และของ 

ผู้ใต้บังคับบัญชาตั้งแต่หัวหน้าหน่วยงานขึ้นไป
ข้อ ๑๓ ให้ผู้อำนวยการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หรือผู้ได้รับมอบอำนาจเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ 

การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๔ การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามระเบียบนี้ ให้หน่วยงานเป็นผู้วาง 

ฎีกาเบิกเงินกับหน่วยการคลังส่วนกลางของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครของตนจากเงินงบกลางของการ 
พาณิซย์ของกรุงเทพมหานครแต่ละแห่ง

ข้อ ๑๔ เมื่อการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครได้จ่ายเงินให้แก'ผู้ใช้สิทธิแล้ว ให้เขียนข้อความหรือ 
ประทับตรามีช้อความว่า “จ่ายเง ินแล้ว” ในหลักฐานการรับเงินทุกฉบับ

ข้อ ๑ ๖  ในกรณีที่พนักงานใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามระเบียบนี้โดย 
ทุจริต หรือกรอกข้อความในคำขอเบิกเงินตามที่กล่าวช้างด้นนี้เป็นเท็จ นอกจากจะต้องรับโทษทางวินัยแล้วให้ 
เป็นอันหมดสิทธิที่จะได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดังกล่าวข้างต้นตลอดไปอีกด้วย
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ข้อ ๑๗ พนักงานผู้ใดมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เกินสามคนอยู่แล้ว 
ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใซ้บังคับ ก็ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสำหรับบุตรเหล่านั้นต่อไปจนกว่าจะหมดสิทธิตาม 
ระเบียบนี้

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ม ีการปรับปรุงแกไขหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสวัสดิการตามพระราช 
กฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ภายหลังวันที่ระเบียบใช้บังคับ ให้นำหลักเกณฑ์และ 
อัตราการจ่ายเงินดังกล่าวมาใช้บังคับการจ่ายเงินตามระเบียบนี้

หมวด ๓
บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑ ๙  การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรที่อยู่ในระหว่างดำเนินการและยังไม'แล้ว 
เสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการตามระเบียบเดิมต่อไปจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

ศาสตราจารย์ ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 
(กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
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ระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยการให้เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๔๔๐

โดยที่เป็นการส้มควรวางระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการให้เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก'บุตร 
ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราซบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๔๒๘ ประกอบกับข้อ ๔ ข้อ ๖ และข้อ ๘ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง เงินทุนส้นับส้นุนการศึกษา 
แก'บุตรข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๔๐ ผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครจึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ 
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการให้เงินทุนส้นับส้นุนการศึกษาแก' 
บุตรข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๔๐”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นด้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้ว ในระเบียบนี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการ 

ให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวด ๑
หลักเกณฑ์การใช้สิทธิและการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ

ข้อ ๕ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครผู้ใดได้รับการบรรจุเข้ารับราชการหลังวันที่ ๑ พฤษภาคม 
ให้ใช้สิทธิขอรับเงินทุนสนับสบุนการศึกษาบุตรในปีการศึกษากัดไป

ข้อ ๖  ผู้มีสิทธิขอรับเงินทุนส้นับสบุนการศึกษาบุตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ใบกรณีผู้มีสิทธิ 
มีคู่ส้มรส้เป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ผู้มีสิทธิจะต้องรับรองตนเองใน คำร้องขอรับเงินทุนสนับสนุนการ

๖๐๔



ศึกษาบุตร ว่าตนเป็นผู้มีสิทธิและขอใช้สิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยหน่วยงานเจ้าสังกัดของผู้ใช้สิทธิต้องแจ้งการใช้ 
สิทธิตามที่ผู้นั้นร้องขอ ให้หน่วยงานเจ้าสังกัดของคู,สมรสอีกฝ่ายหนึ่งทราบและตอบรับ

แบบหนังสือแจ้งการใช้สิทธิและหนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด 
(๒) ผู้ใช ้ส ิทธิขอรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรได้เฉพาะบุตรซึ่งอยู่ในอำนาจปกครองและ 

อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของตน
(๓) ในกรณีที่ผู้มีสิทธิตาม (๑) ผู้ใดสมรสใหม่ และคู่สมรสใหม่นี้เป็นบุคคลดังระบุใน (๑) ผู้มีสิทธิ 

ดังกล่าวมีสิทธิขอรับเงินทุนสนับสบุนการศึกษาบุตรสำหรับบุตรที่ติดมากับตนนั้นต่อไป
- ข้อ ๗ ในกรณีที่ไดัรับสิทธิแล้ว ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจปกครองและการอุปการะเลี้ยงดู 

บุตร ช้าราชการครูกรุงเทพมหานครที่มีอำนาจปกครองและได้อุปการะเลี้ยงดูบุตรซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิ่ตามการ 
เปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้ใช้สิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียว และให้ผู้ใช้สิทธิใหม่ใช้สิทธิในปีการศึกษา 
ถัดไป โดยจะต้องทำหนังสือแจ้งพร้อมหลักฐานแสดงอำนาจปกครองและการอุปการะเลี้ยงดูบุตรเสนอให้ผู้มีอำนาจ 
อนุมัติการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรพิจารณาอนุมัติก่อน

ในกรณีที่หย่าหรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมายให้ผู้มีสิทธิใช้สิทธิขอรับเงินทุนสนับสบุน 
การศึกษาบุตรเฉพาะบุตรที่อยู่ในอำนาจปกครองและอุปการะเลี้ยงดูของตน

หมวด ๒
วิธีการและเงื่อนไขการขอเบิกเงิน

ข้อ ๘ ให้ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรตามแบบท้ายระเบียบน ีพ้ร้อมหลัก 
ฐานแสดงการเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาและหลักฐานอื่น ต่อผู้บังคับบัญขาที่เป็น 
ผู้มีอำนาจรับรองการใช้สิทธิตามข้อ ๑๐ ภายในปีการศึกษานั้น หากพ้นกำหนดเวลาด้งกล่าว ผู้ใช้สิทธิหมดสิทธ ิ
ในการขอรับเงินทุนสนับสบุนการศึกษาบุตรสำหรับปีการศึกษานั้น

ในกรณีถูกสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน เมื่อคดีหรือกรณีถึงที่สุดแล้ว ปรากฏว่าผู้นั้น 
ได้รับเงินเดือนในระหว่างที่ถ ูกสั่งพักราชการหรือในระหว่างที่ถ ูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้ผู้มีสิทธินำ 
หลักฐานตามวรรคแรกมาเบิกได้ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่รับทราบว่าคดีหรือกรณีถึงที่สุด

ข้อ ๙  เมื่อผู้บังคับบัญชาทีเ่ป็นผู้มอีำนาจรับรองการใช้สิทธิได้รับคำร้องขอรับเงินทุนสนับสนุนการ 
ศึกษาบุตรให้ตรวจสอบคำร้องขอรับเงินทุนสนับสบุนการศึกษาบุตรและหลักฐานหากเห็นว่าถูกต้องให้ลงลายมือ 
ซื่อรับรองในคำร้องขอนั้นแล้วเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติต่อไป

๖๐๙



หมวด ๓

การรับรองการใช้สิทธิและการอนุมัติ

ข้อ ๑๐ ให้ผู้บังคับบัญชาต่อไปนี้ เป็นผู้มีอำนาจรับรองการใช้สิทธิ
(๑) กรณีสำนักหรือหน่วยงานที่เรียกซื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสำนัก ได้แก่ ผู้อำนวยการกองหรือ

เทียบเท่า
(๒) กรณีสำนักงานเขต ได้แก่ หัวหน้าฝ่าย
(๓) กรณีโรงเรียนและวิทยาลัยของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ผู้บริหารโรงเรียนหรือวิทยาลัย 
ในกรณีผู้มีสิทธิเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป ผู้บริหารโรงเรียนหรือ 

วิทยาลัย หรือเป็นข้าราชการในสำนักงานเขตซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือดำรงตำแหน่งตั้งระดับ ๗ หรือเทียบ 
เท่าขึ้นไป ให้มีอำนาจรับรองการใช้สิทธิของตนเอง

ข้อ ๑๑ ให้ผู้บังคับบัญชาต่อไปนี้ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร
(๑) กรณีสำนักหรือหน่วยงานที่เรียกซื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสำนัก ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนัก
(๒) กรณีสำนักงานเขต ได้แก่ ผู้อำนวยการเขต
(๓) กรณีโรงเรียน ได้แก่ ผู้อำนวยการเขต
(๔) กรณีวิทยาลัย ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักที่วิทยาลัยนั้นลังกัดอยู่

หมวด ๔
อัตราการให้เงินทุนสนับสนุนการสืกษาบุตร

ข้อ ๑๒ ให้จ่ายเงินทุนสนับสบุนการศึกษาบุตรที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของราชการ หรือสถาน 
ศึกษาของเอกซน ตามปีการศึกษาปกติของทุกระดับ ต่อคนต่อปีการศึกษา ดังนี้

(๑) ประเภทที่ ๑ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา คนละ ๓ , ๐๐๐ บาท
(๒) ประเภทที่ ๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนด้น คนละ ๓ , ๔๐๐ บาท
(๓) ประเภทที่ ๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนหลายหรือเทียบเท่า คนละ ๔,๐๐๐ บาท
(๔) ประเภทที่ ๔ ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบ ัตรวิชาช ีพชั้นส ูงหรือเท ียบเท ่า คนละ

๔,๔๐๐ บาท
(๔) ประเภทที่.๔ ระดับปริญญาตรี คนละ ๔,๐๐๐ บาท

๖๐๖



หมวด ๕
การเบิกและจ่ายเงิน

ข้อ ๑๓ ให้ผู้เบิกทำหน้างบใบสำคัญโดยแสดงรายซื่อผู้ฃอรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร จำนวน 
เงินที่ฃอเบิกเป็นรายบุคคล ตามแบบหน้างบใบสำคัญเงินทุนสนับสบุนการศึกษาบุตรท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๑๔ เมื่อหน่วยงานได้จ่ายเงินให้แก'ผู้ใช้สิทธิแล้ว ให้เขียนข้อความหรือประทับตรา มีช้อความว่า 
“จ่ายเง ินแล้ว” ในหลักฐานทุกฉบับ

หมวด ๖  
เบ็ดเตล็ด

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น หรือที่ไม่มีกำหนดไว่ในระเบียบนี้ให้เสนอ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการเป็นกรณี  ๆ ไป

ประกาศ ณ วันที ่ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐

(นายพิจิตต รัตตกุล)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๖๐๗



แบบสรุปสาระสำคัญ 
การน่าเสนอร่างระเบียบกฎหมาย

ระเบียบวาระที่........ ซื่อเรื่อง ร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการให้เงินทุนสนับสนุนการศึกษา
แก่บุตรข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒(ะ๔๐

๑. หลักการและเหตุผล เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้ตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินทุน 
สนับสนุนการศึกษาแก,บุตรข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๔๐ ขึ้นใช้แล้วและได้ประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษา เล่มที่ ๑๑๔ ตอนพิเศษ ๗๖ วรรค ๓ วันที่ ๒ กันยายน ๒๔๔๐ จึงจำเป็นต้องเสนอร่างระเบียบนี้ขึ้นเพื่อ 
ใช้เป็นหลักเกณฑในการให้เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก'บุตรข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และให้สามารถเบิก 
จ่ายได้ทันในปีงบประมาณ ๒๔๔๐ 

๒. สาระสำคัญ
๑. ให้ข้าราชการครูผู้ที่บรรจุหลังวันที่ ๑ พฤษภาคม ให้ใช้สิทธิขอรับทุนในปีการศึกษาถัดไป 
๒. กำหนดรายละเอียดการใช้สิทธิ เวลาที่ใข้สิทธิ และเอกสารที่จะใช้ประกอบเบิกจ่าย 
๓. กำหนดตำแหน่งผู้มีอำนาจรับรองและอนุมัติ
๔. กำหนดอัตราเงินทุนตามปีการศึกษาปกติทุกระดับ ต่อคนต่อปีการศึกษาดังนี้ 

(๑) ประเภทที่ ๑ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา คนละ ๓ , ๐๐๐ บาท 
(๒) ประเภทที่ ๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ ๓,๔๐๐ บาท 
(๓) ประเภทที่ ๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คนละ ๔,๐๐๐ บาท 
(๔) ประเภทที่ ๔ ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คนละ ๔,๔๐๐ บาท 
(๔) ประเภทที่ ๔ ระดับปริญญาตรี คนละ ๔,๐๐๐ บาท 

๓. ข้อเสนอ เพ ื่อให ้ท ี่ประชุมคณะผู้บร ิหารพ ิจารณาให ้ความเห ็นชอบ และให ้ผ ู้ว ่าราชการ 
กรุงเทพมหานครลงนาม เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๔๔๐

๖๐๘



ระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองซีพผู้Iด้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๓๒

อาศ ัยอำน าจตามมาตรา ๔๔ แห ่งพระราชบ ัญญ ัต ิระเบ ียบบริหารราชการกร ุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๔๒๘ และข้อ ๑๘ (๒) แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๙ ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานครกำหนดระเบียบว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้!ด้รับบำนาญของกรุงเทพมหานครไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้!ด้รับบำนาญของ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๓๒”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให่ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๒ 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบ ียบกรุงเทพมหานครว่าด ้วยเง ินช่วยค่าครองชีพผู้ใด ้ร ับบำนาญชองกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๔๒๒
(๒) ระเบ ียบกรุงเทพมหานครว่าด ้วยเง ินช่วยค่าครองชีพผู้ได ้ร ับบำนาญของกรุงเทพมหานคร 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๒๓
(๓) ระเบ ียบกรุงเทพมหานครว่าด ้วยเง ินช ่วยค ่าครองช ีพผู้!ด ้ร ับบำนาญชองกรุงเทพมหานคร 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๒๔
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งชัดหรือแย้ง 

กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ผ ู้!ด้รับบำนาญปกติหรือผู้มีสทิธิได้รับบำนาญปกติ หรือผู้!ด้รับบำนาญพิเศษ เพราะเหตุ 

ทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตํ่ากว่าเดือนละสี่พันบาทให้!ด้รับเงินช่วย 
ค่าครองชีพผู้!ด้รับบำนาญชองกรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า ซ.ด.ป. ในอัตราเดือนละสองร้อยบาท

ผู้!ด้รับบำนาญปกติหรือผู้มีลิทธิได้รับบำนาญปกติ หรือผู้!ด้รับบำนาญพิเศษ เพราะเหตุทุพพลภาพ 
ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ต้ังแต่เดือนละส่ีพันบาทขึ้นไป แต่ไม่เกินส่ีพันสองร้อยบาท 
ให้!ด้รับ ซ.ค.บ. ในอัตราเดือนละสองร้อยบาท แต่เมื่อรวม ซ.ค.บ. กับบำนาญแล้ว ให้ได้รับไม่เกินเดือนละสี่พัน 
สองร้อยบาท

๖๐๙



ข้อ ๕ ผู้!ด้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษหรือบำนาญตกทอดในฐานะทายาท หรือผู้อุปการะหรือ 
ผู้อยู่ในอุปการะตํ่ากว่าเดือนละสี่พันบาท ใหได้รับ ซ.ค.บ. ในอัตราเดือนละหนึ่งร้อยบาท

ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษหรือบำนาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ใน 
อุปการะ ตั้งแต่เดือนละสี่พันบาทขึ้นไป แต่ไม่เกินสี่พันหนึ่งร้อยบาท ใหได้รับ ซ.ค.บ. ในอัตราเดือนละหนึ่งร้อยบาท 
แต่เมื่อรวม ซ.ค.บ. กับบำนาญแล้วให้!ด้รับไม่เกินเดือนละสี่พันหนึ่งร้อยบาท

ข้อ ๖ ผู้!ด้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติ บำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บำนาญพิเศษหรือ 
บำนาญตกทอดในฐานะทายาท หรือผู้อ ุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่าด ้วยบำเหน ็จ-บำนาญ 
ข้าราซการส่วนท้องถิ่นในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๓ และยังคงได้รับหรือมีสิทธิได้รับอยู่ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๕ 
เดือนละตํ่ากว่าอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของบัญซีอัตราเงินเดือนหมายเลข ๓ ของข้าราซการพลเรือน ให้ได้รับ 
ซ.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละสามสิบเก้าของจำนวนบำนาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ แต่ทั้งนี้เมื่อรวม 
ซ.ค.บ. ตามวรรคนี้กับบำนาญและเงินเพิ่มจากเงินบำนาญในอัตราร้อยละยี่สิบท้าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราขการกรุงเทพมหานครพ.ศ.๒๕๑๖ข้อ ๓ แล้วให้ได้รับไม่เกินอัตราเงินเดือน 
ขั้นสูงสุดซองบัญซีอัตราเงินเดือนหมายเลข ๓ ของข้าราซการพลเรือน

ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติ บำน าญ พ ิเศ^เพ ราะเห ต ุท ุพ พ ลภาพ  บำนาญพิเศษหรือ 
บำนาญตกทอดในฐานะทายาท หร ือผ ู้อ ุปการะหรือผ ู้อย ู่ในอ ุปการะตามกฎหมายว ่าด ้วยบำเหน ็จบำนาญ  
ข้าราซการส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๒๓ เป็นด้นมา และยังคงได้รับหรือมีสิทธิได้รับอยู่ในวัน 
ที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๕ เด ือนละตํ่ากว่าอ ัตราเงินเด ือนขั้นส ูงส ุดซองบ ัญชีอ ัตราเง ินเด ือนหมายเลข ๓ ของ 
ข้าราซการพลเรือน ให้ได้รับ ซ.ค.บ.เพ ิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละสิบหกของจำนวนบำนาญที่ได้รับหรือมี 
สิทธิได้รับ แต่เมื่อรวม ซ.ค.บ. ตามวรรคนี้ก ับบำนาญและเงินเพิ่มจากเงินบำนาญในอัตราร้อยละยี่ส ิบห้า ตาม 
ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราซการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ ข้อ ๓๑ 
แล้ว ให้ได้รับไม่เกินอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดซองบัญซีอัตราเงินเดือนหมายเลข ๓ ของข้าราซการพลเรือน 

การคำนวณ ซ.ค.บ. ล ้าม ีเศษของบาทให้ป ิดทิ้ง
ข้อ ๗ ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญ ไมมี่สิทธิได้รับ ซ.ค.บ.ตามข้อ ๔ หรือข้อ ๕ ในกรณี 

อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เข้ารับราซการ หรือกลับเข้ารับราซการ หรือเข้าทำงาน หรือกลับเข้าทำงาน ลังกัดราซการ 

ส่วนกลาง ราชการส่วนภูม ิภาค หรือราซการส่วนท้องถิ่น
(๒) เข้าทำงาน หรือกลับเข้าทำงานในรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือ 

องค ์การซองรัฐบาลตามกฎหมายว่าด ้วยการจ ัดต ั้งองค์การซองรัฐบาล หรือตามกฎหมายว่าด ้วยการน ั้น  ๆ
ท ั้งน ี้ไม'ว ่าจะได้ร ับบำนาญควบกับเงินเด ือนหรือค่าจ้างด ้วยหรือไม่
ข้อ ๘ ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติ บำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บำนาญพิเศษหรือ 

บำนาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราซการ 
ส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว ในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ให้ได้รับ ซ.ค.บ. ในอัตรา ดังนี้
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(๑) ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญและ ซ.ค.บ.ตามข้อ ๔ ข้อ ๔ หรือข้อ ๖ แล้วแต่กรณีอยู่แล้ว 
ให้ได้รับ ซ.ค.บ.เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละหกของจำนวนบำนาญและ ซ.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ

(๒) ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะบำนาญ ให้ได้รับ ซ.ค.บ. ในอัตราเดือนละร้อยละหกซองจำนวน 
บำนาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ

การคำนวณ ซ.ค.บ. ล้ามีเศษของบาทให้บิดทิ้ง
ข้อ ๙  การจ่าย ซ.ค.บ. ให้นำกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น 

ในลักษณะเดียวกันมาใข้บ ังค ับโดยอนุโลม เว ้นแต่ในกรณีผ ู้ได ้ร ับบำนาญถึงแก,ความตาย ให ้จ ่าย  ซ.ค.บ. 
เพียงวันที่ถึงแก'ความตาย

ข้อ ๑๐ ให้เบิกจ่าย ซ.ค.บ. จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราซการกรุงเทพมหานคร และให้เป็น 
ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ว่าราฃการกรุงเทพมหานครกำหนด

ข้อ ๑ ๑  การเบิกจ่าย ซ.ค.บ. ไม'ต้องแสดงรายการหักภาษีเงินได้ แต่ให้นำไปคำนวณหักจากเงิน 
บำนาญในฎีกาเบิกเงินบำนาญ

ข้อ ๑๒ ในกรณีมีบ ิญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ผู้ว ่าราซการกรุงเทพมหานครจะเป็น 
ผู้วินิจฉัยและกำหนดวิธีปฏิบัติตามความจ่าเป็น

ข้อ ๑๓ การปฏิบัตินอกเหนือจากระเบียบนี้ให้ซออนุมัติผู้ว่าราซการกรุงเทพมหานครเป็นกรณี  ๆไป

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๔๓๒

(จำลอง ศรีเมือง)
ผู้ว่าราซการกรุงเทพมหานคร

ประกาศในราซกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๖ ตอนที่ ๖๒ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๔๓๒



ระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองซีพผู้ได้รับบำนๆญฃองกรุงเทพมหานคร

(ฉบับท่ี ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๔๒๘ และข้อ ๑๘ (๒) แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๘ ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร จ ึงกำหนดระเบ ียบว่าด ้วยเง ินช ่วยค่าครองช ีพผู้ใด ้ร ับบำนาญของกรุงเทพมหานครขึ้นไว้ 
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบำนาญของ 
กรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๓๓”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให่ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๓ เป็นด้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นข้อ ๘ ทวิ แห่งระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ

ผู้ได้รับบำนาญชองกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๓๒
“ข้อ ๘ ทวิ ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติ บำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บำนาญพิเศษ 

หรือบำนาญตกทอด ในฐานะทายาท หรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๓ ให้ได้รับ ซ.ค.บ. ในอัตราดังนี้

(๑) ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญและ ซ.ค.บ. ตามข้อ ๔ ข้อ ๔ ข้อ ๖ หรือข้อ ๘ แล้วแต่กรณีอยู่แล้ว 
ให้ได้ ช.ค.บ.เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละสิบ ชองจำนวนบำนาญและ ช.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ

(๒) ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะบำนาญ ให้ได้รับ ซ.ค.บ. ในอัตราเดือนละร้อยละสิบชองจำนวน 
บำนาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ

การคำนวณ ซ.ค.บ. ล้ามีเศษชองบาทให้บีดฑิ้ง”

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๔๓๓

(จำลอง ศรีเมือง)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
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ระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร

(ฉบับท่ี ๓)
พ.ศ. ๒๕๓๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราขบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ และข้อ ๑๘ (๒) แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๙ ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร จ ึงกำหนดระเบ ียบว่าด ้วยเง ินช ่วยค ่าครองช ีพผู้!ด ้ร ับบำนาญของกรุงเทพมหานครขึ้นไว้ 
ด้งต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้!ด้รับบำนาญของ 
กรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให่ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นข้อ ๘ ตรี แห่งระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ 

ผู้!ด้รับบำนาญชองกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๒
“ข้อ ๘ ตรี ผู้!ด้รับบำนาญปกติที่มีเวลาราชการรวมกันทั้งสิ้นไม,น้อยกว่ายี่ส ิบห้าปีบริบูรณ์ และ 

ได้รับ ซ.ค.บ. ตามข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๘ ทวิ แล้วแต่กรณีอยู่แล้ว ให้ได้รับ ซ.ค.บ. ในอัตราดังนี้
(๑) ล้าผู้ที่ได้รับบำนาญปกติมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม,ถึงแปดสิบปีบริบูรณ์ และได้ 

รับบำนาญปกติรวมกับ ซ.ค.บ. เดือนละไม,ถึงสามพันบาท ให้!ด้รับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นอีกในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่าง 
ของเงินจำนวนสามพันบาทหักด้วยบำนาญปกติ และ ซ.ค.บ. ที่ได้รับอยู่

(๒) ล้าผู้ที่ได้บำนาญปกติมีอายุตั้งแต่แปดสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม,ถึงเล้าสิบปีบริบูรณ์ และได้รับ 
บำนาญปกติรวมกับ ซ.ค.บ. เดือนละไม,ถึงห้าพันบาท ให้ได้รับ ซ.ค.บ. เพิ่มขึ้นอีกในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่าง 
ของเงินจำนวนห้าพันบาทหักด้วยบำนาญปกติและ ซ.ค.บ. ที่ได้รับอยู่

๖ ๑ ฅ



(๓) ถ้าผู้ที่ได้รับบำนาญปกติมีอายุตั้งแต่เก้าสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และได้รับบำนาญปกติรวมกัป ซ.ค.บ. 
เดือนละไม่ถึงหกพันบาท ไหได้รับ ซ.ค.บ. เพิ่มขึ้นอีก ในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างซองเงินจำนวนหกพันบาท 
หักด้วยบำนาญปกติ และ ซ.ค.บ. ที่ได้รับอยู่”

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔

(จำลอง ศรีเมือง)
ผู้ว่าราซการกรุงเทพมหานคร

ประกาศในราซกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๕๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๔

๖๑๔



ระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร

(ฉบับท่ี ๔)
พ.ศ. ๒๕๓๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๔๒๘ และข้อ ๑๘ (๒) แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๙ ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร จ ึงกำหนดระเบ ียบว่าด ้วยเง ินช ่วยค ่าครองช ีพผู้!ด ้ร ับบำนาญของกรุงเทพมหานครขึ้นไว้ 
ด้งต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้!ด้รับบำนาญของ 
กรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๓๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้'บังคับตั้งแต่'วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๔ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ ผู้ได้รับ 

บำนาญของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๓๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้
“ข้อ ๗ ผู้!ด้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญไม่มีสิทธิได้รับ ซ.ค.บ. ตามข้อ ๔ หรือข้อ ๔ ถ้าเข้ารับราชการ 

หรือกลับเข้ารับราชการหรือเข้าทำงานหรือกลับเข้าทำงานสังกัดราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการ 
ส่วนห้องถิ่น”

ข้อ ๔ ให้เพ ิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นข้อ ๘ จัตวา แห ่งระเบ ียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินช่วย 
ค่าครองชีพผู้!ด้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๓๒

“ข้อ ๘ จัตวา ผู้!ด้รับหรือมีสิทธิไต้รับบำนาญปกติ บำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บำนาญพิเศษ 
หรือบำนาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อ ุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ 
ข้าราชการส่วนห้องถิ่นอยู่แล้ว และยังคงได้รับหรือมีสิทธิได้รับอยู่ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๔ให้!ด้รับ ซ.ค.บ. 
ในอัตราด้งนี้

(๑) ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญก่อนวันที่ ๒ ก ันยายน พ.ศ. ๒๔๒๑ ให้ได้รับ ซ.ค.บ. ในอัตรา 
เดือนละร้อยละยี่สิบชองจำนวนบำนาญ และ ซ.ค.บ. ท่ีได้รับหรือมีสิทธิได้รับ

๖๑๔



(๒) ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญ ตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึงวันที่ ๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๓๒ ไหได้รับ ซ.ค.บ. ในอัตราเดือนละร้อยละยี่สิบของจำนวนบำนาญและ ซ.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิทธิ 
ได้รับ

(๓) ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ถึงวันที่ ๑ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหได้รับ ซ.ค.บ. ในอัตราเดือนละร้อยละสิบสองของจำนวนบำนาญและ ซ.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิทธิ 
ได้รับ

การคำนวณ ซ.ค.บ. ถ้ามีเศษของบาทให้ปิดทิ้ง

ประกาศ

ร้อยเอก
(กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา) 
ผู้ว่าราซการกรุงเทพมหานคร

ณ วันที, ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

ประกาศในราซกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๙ ตอนที่ ๘๘ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๕

0̂



ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยอัตราค่าบริการ และหลักเกณฑ์ 

วิธีการและเง่ือนไขในการยกเว้น หรือลดหย่อนค่าบริการ 
พ.ศ. ๒๕๔๔

โดยที่เป ็นการสมควรกำหนดอัตราค่าบริการ และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยกเว้น 
หรือลดหย่อนค่าบริการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๔๒๘ ประกอบกับข้อ ๔ ข้อ ๙ และข้อ ๑๑ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ พ.ศ. ๒๔๔๓ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบ ียบน ี้เร ียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว ่าด ้วยอ ัตราค ่าบร ิการ และหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไชในการยกเว้น หรือลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ. ๒๔๔๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ไต้กำหนดไว้แล้ว ในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัด 

หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ อัตราค่าบริการการออกแบบ การพิมพ์ การถ่ายแบบหรือแผนที่ การคัดสำเนา หรือถ่าย 

เอกสาร การพ่นหมอกกำจัดยุง การบริการเลี้ยงเด็กกลางวัน การทำการต่างๆ ในที่สาธารณะ การขอใช้สถานที่ 
การยืมใช้พัสดุ การทำความสะอาด การบริการเกี่ยวกับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ การทดสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง 
การตรวจวิเคราะห์นํ้า การบริการตัดและขุดต้นไม้ การบริการตักและขนมูลฝอยหมัก และการบริการเกี่ยวกับ 
เศษวัสดุก่อสร้าง ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว์ในบัญชีท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๕ ผู้ที่มีสิทธิไต้รับการพิจารณายกเว้น หรือลดหย่อนค่าบริการ ได้แก่ ส่วนราชการ หน่วยงาน 
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรศาสนาที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล มูลนิธิ หน่วยงานของ 
ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

การยกเว้นค่าบริการตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นกิจกรรมที่อยู'ในอำนาจหน้าที่ของผู้ฃอใช้บริการและ 
ต้องไม'มีรายได้จากการจัดกิจกรรม

๖๑๗


