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คำส่ัง หนังสือส่ังการ



กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์ 

และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนัก 
จนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่ง 

ในการประกอบอาชีพหรือในการดำรงชีพ 
พ.ศ. ๒๕๔๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ วรรคสอง มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ
สงเคราะห ์ผ ู้ประสบภ ัยเน ื่องจากการช ่วยเหล ือราชการ การปฏิบ ัต ิงานชองชาติหรือการปฏิบ ัต ิตามหน้าท ี่ 
มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในการจ่ายเงินซดเชยให้แก,ผู้ประสบภัย ให้คำนวณดังนี้
(๑) เสียชีวิตหรือทุพพลภาพขนาดหนัก

ตามข้อ ๒ (๑) ถึง (๗) ได้ ๓๐ เท่าของอัตราเงินเดือน
(๒) แขนขาดข้างหนึ่ง ได้ ๒๔ เท่าครึ่งของอัตราเงินเดือน
(๓) ขาขาดข้างหนึ่ง ได้ ๒๒ เท่าครึ่งของอัตราเงินเดือน
(๔) มือขาดข้างหนึ่ง ได้ ๑๘ เท่าครึ่งของอัตราเงินเดือน
(๔) เท้าขาดข้างหนึ่ง ได้ ๑๔ เท่าของอัตราเงินเดือน
(๖) เท้าขาดสองข้าง ได้ ๒๔ เท่าครึ่งของอัตราเงินเดือน
(๗) สูญเสียลูกตาข้างหนึ่ง 
(๘) สูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นร้อยละ 

- เก้าสิบขึ้นไป หรือเสียความสามารถในการ

ได้ ๑๑ เท่าครึ่งของอัตราเงินเดือน

- มองเห็นตั้งแต่ ๓/ ๖๐ หรือมากกว่าของ
- ตาข้างหนึ่งหรือสูญเสียความสามารถในการ 

•- ใช้สายตาสองข้างร่วมกัน(เวเก๐!:น๒โ \ค่5เ0ก)
(๙) หูหนวกทั้งสองข้าง 
(๑๐) หูหนวกข้างหนึ่ง

ได้ ๑๐ เท่าของอัตราเงินเดือน 
ได้ ๙ เท่าของอัตราเงินเดือน 
ได้ ๔ เท่าครึ่งของอัตราเงินเดือน
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(๑๑) นิ้วหัวแม่มือขาดนิ้วหนึ่ง ได้ ๔ เท่าครึ่งของอัตราเงินเดือน
(๑๒) นิ้วชี้1ขาดนิ้วหน่ึง ได้ ๓ เท่าครึ่งของอัตราเงินเดือน
(๑๓) นิ้วกลางขาดนิ้วหนึ่ง ได้ ๓ เท่าของอัตราเงินเดือน
(๑๔) นิ้วนางขาดนิ้วหนึ่ง ได้ ๒ เท่าครึ่งของอัตราเงินเดือน
(๑๔) นิ้วก้อยขาดนิ้วหนึ่ง ได้ ๑ เท่าของอัตราเงินเดือน
(๑๖) นิ้วหัวแม่เท้าขาดนิ้วหนึ่ง ได้ ๓ เท่าของอัตราเงินเดือน
(๑๗) นิ้วเท้าอื่นขาดนิ้วหนึ่ง ได้ ๑ เท่าของอัตราเงินเดือน
(๑๘) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุหรือ

ความสามารถสืบพันธุ ได้ ๒๔ เท่าของอัตราเงินเดือน
(๑๙) สูญเสียอวัยวะอื่นใดนอกจาก (๒) ถึง (๑๘) ให้แพทย์ที่ทางราชการรับรองเป็นผู้วินิจฉัยการ

สูญเสียและเปรียบเทียบว่ามีผลเทียบเท่ากับการสูญเสียอวัยวะส่วนใดตาม (๒) ถึง (๑๘)
เพื่อประโยชนในการคำนวณ คำว่า “อัตราเงินเดือน” ให้หมายความถึง อัตราเงินเดือนระดับ ๓ ข้ันต้น 

ของบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนที่ใช้อยู่ขณะประสบภัย
ผู้ประสบภัยผู้ใดสูญเสียอวัยวะหลายส่วนตามที่ระบุไว้ใน (๒) ถึง (๑๙) ให้คำนวณเงินซดเชยทุกส่วน 

แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม,เกิน ๓๐ เท่าของอัตราเงินเดือน
ข้อ ๒ ลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพ 

หรือในการดำรงชีพ มีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่ศีรษะและหรือกระดูกลันหลัง เป็นเหตุให้มือหรือแขนทั้งสองช้าง 

มือช้างหนึ่งกับแขนช้างหนึ่ง เท้าหรือขาทั้งสองช้าง เท้าช้างหนึ่งกับขาอีกช้างหนึ่ง มือหรือแขนช้างหนึ่งกับเท้าหรือ 
ขาอีกช้างหนึ่ง สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานโดยสิ้นเซิง

(๒) สูญเสียลูกตาทั้งสองช้าง หรือสูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นร้อยละเก้าสิบขึ้นไปหรือ 
เสียความสามารถในการมองเห็นตั้งแต่ ๓/ ๖๐ หรือมากกว่าของตาทั้งสองช้าง หรือสูญเสียลูกตาช้างหนึ่งกับ 
สูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นร้อยละเก้าสิบขึ้นไป หรือเสียความสามารถในการมองเห็นตั้งแต่ ๓/ ๖๐ หรือ 
มากกว่าของตาอีกช้างหนึ่ง

(๓) แขนขาดช้างหนึ่งกับมือขาดอีกช้างหนึ่ง
(๔) ขาขาดสองช้าง หรือขาขาดช้างหนึ่งกับเท้าขาดอีกช้างหนึ่ง
(๔) เท้าหรือขาขาดช้างหนึ่งกับมือหรือแขนขาดอีกช้างหนึ่ง
(๖) ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่ศีรษะอันเป็นเหตุให้เกิดความผิดปกติของความรู้สึกตัวและหรือ 

จิตฟ่นเพิอน เป็นเหตุให้ไม,สามารถปฏิบัติงานได้และไม'สามารถรักษาให้หายได้หรือวิกลจริต
(๗) ความพิการทุพพลภาพที่มืลักษณะนอกเหนือจาก (๑) ถึง (๖)ให้แพทย์ที่ทางราชการรับรองเป็น 

ผู้วินิจฉัยว่าผู้ประสบภัยรายใดมีความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรค'สำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพ 
หรือในการดำรงชีวิต

ในกรณีที่ผู้'ประสบภัยต้องพิการทุพพลภาพ'ขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่ง'ในการประกอบอาชีพ 
หรือในการดำรงชีพตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะได้รับเงินชดเชยตามข้อ ๑ แล้วให้ได้รับเงินดำรงชีพในอัตราร้อยละ

๖ ๒ ๐



ห้าสิบต่อเดือนของอัตราเงินเดือนด้วย '
ข้อ ๓ เพื่อประกอบการพิจารณาลักษณะของการสูญเสียอวัยวะ
(๑) แขนขาด หมายความว่า ขาดตั้งแต่ข้อศอกขึ้นมา
(๒) ขาขาด หมายความว่า ขาดตั้งแต่หัวเข่าขึ้นมา
(๓) มือขาด หมายความว่า ขาดตั้งแต่ข้อมือขึ้นมา
(๔) เท้าขาด หมายความว่า ขาดตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นมา
(๔) นิ้วขาด หมายความว่า ขาดเกินหนึ่งข้อขึ้นไปสำหรับนิ้วหัวแม่มือและนิ้วหัวแม่เท้าและขาดเกิน 

สองข้อขึ้นไปสำหรับนิ้วอื่น ๆ
(๖) นิ้วขาดหนึ่งข้อ หมายความว่า ขาดตั้งแต่ปลายนิ้วแต่ไม,เกินระดับข้อปลายนิ้ว 
(๗) นิ้วขาดสองข้อ หมายความว่า ขาดเกินหนึ่งข้อขึ้นไปแต่ไม่เกินสองข้อ 
(๘) สูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นร้อยละเก้าสิบขึ้นไป หรือเสียความสามารถในการมองเห็น 

ตั้งแต่ ๓/ ๖๐ หรือมากกว่า หมายความว่า ไม,สามารถมองเห็นอักษรบนแผ่นป้ายวัดสายตามาตรฐานได้ในระยะ 
ห่างจากป้ายสามเมตร ในขณะที่คนตาปกติสามารถมองเห็นได้ในระยะห่างจากป้ายหกสิบเมตร

(๙) สูญเสียความสามารถในการใช้สายตาสองข้างร่วมกัน (ชเท0(ะน1ลโ V[5เอก) หมายความว่าเมื่อ 
ใช้ตาข้างที่ไม,ปกติร่วมกับตาอีกข้างหนึ่งแล้วไม'สามารถมองเห็นได้อย่างคนตาปกติและถือว่าเป็นการสูญเสีย 
สมรรถภาพในการมองเห็นของตาข้างที่ไม่ปกตินั้น

การสูญเสียอวัยวะส่วนใด หรือการที่อวัยวะส่วนใดสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานโดยสิ้นเซิง 
ซ่ึงไม,สามารถจะรักษาให้หายเป็นปกติได้ ให้ถือว่าอวัยวะส่วนนั้นขาดด้วย

ข้อ ๔ กฎกระทรวงฉบับนิ้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๔๔๓ เป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๔ -

วราเทพ รัตนากร 
(นายวราเทพ รัตนากร)

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๘ วรรคสอง มาตรา ๑๗ และมาตรา 
๒๓ แห่งพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการ 
ปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๔๓ บัญญัติให้มืการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงิน 
สงเคราะห์รวมทั้งกำหนดลักษณะชองความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งใบการประกอ''-1 
อาชีพหรือในการดำรงชีพไว้ในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๖๒๑



กฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑)

ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๔๓๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ -๑ รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนต้องออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อการจ่าย 
ประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพตามอัตราเงินสมทบในบัญชีอัตราเงินสมทบท้ายกฎ 
กระทรวงนี้

ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้ให์ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๑ เป็นต้นไป

ให่ไว้ ณ วันท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๑

สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 
(นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

๖๒๒



บัญชีอัตราเงินสมทบ

ผู้ออกเงินสมทบ อัตราเงินสมทบเป็นร้อยละของค่าจ้าง 
ของผู้ประกันตน

๒. เงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์
บุตรและกรณีชราภาพ
(๑) รัฐบาล ๑
(๒) นายจ้าง ๑
(๓) ผู้ประกันตน ๑

๖๒๓



กฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑)

ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา'๗ และมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒(ะ๓๓ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

จ้อ ๑ ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร สำหรับบุตรชอบด้วย 
กฎหมาย ซึ่งมีอายุไม'เกินหกปีบริบูรณ์ โดยนับเรียงลำดับการเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ ไม'ว่าจะเป็นบุตรที่เกิดก่อนหรือ 
หลังการเป็นผู้ประกันตน

บุตรชอบด้วยกฎหมายตามวรรคหนึ่งไม,รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรม
ของบุคคลอื่น

จ้อ ๒ ในกรณีที่ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบจนก่อให้เกิดสิทธิในการได้รับประโยชน์ทดแทนใน 
กรณีสงเคราะห์บุตรแล้ว เมื่อมีบุตรเกิดในระหว่างเดือนให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เต็มเดือน

จ้อ ๓ ในกรณีที่บุตรซึ่งได้รับการสงเคราะห์มีอายุครบหกปีบริบูรณ์หรือถึงแก,ความตาย หรือได้ยก 
ให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น หรือผู้ประกันตนสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ให้สิทธิในการได้รับประโยชน์ทดแทน 
สิ้นสุดลงตั้งแต่เดือนกัดจากเดือนที่บุตรมีอายุครบหกปีบริบูรณ์ หรือถึงแก'ความตาย หรือยกให้เป็นบุตรบุญธรรม 
ของบุคคลอื่น หรือผู้ประกันตนสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แล้ว'แต่กรณี

จ้อ ๔ ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรให้เหมาจ่ายในอัตราหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อเดือน 
ต่อบุตรหนึ่งคน

ให้ไว้ ณ ว้นที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 
(นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

๖๒๔



กฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑)

ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ประกันตนที่จ ่ายเงินสมทบมาแล้วสิบห้าปีมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ 
โดยให้จ่ายเงินเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละสิบห้าของค่าจ้างเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้ายที่ใซ้เป็นฐานในการคำนวณ 
เงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

ข้อ ๒ ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วเกินสิบห้าปี ให้ปรับเพิ่มเงินรายเดือนตามข้อ ๑ ข้ึนอีก 
ในอัตราร้อยละหนึ่งต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบที่เพิ่มขึ้นทุกหนึ่งปี

ให่ไว้ ณ วันท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 
(นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

๖๒๕



กฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๒)

ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และมาตรา ๔๖ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซ่ึงแกไชเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวิสดิการสังคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกัน 
สังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

ข้อ ๒ ให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ออกเงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ 
ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพตามอัตราเงินสมทบในบัญชีอัตราเงินสมทบท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ดังต่อไปนี้

(๑) ตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้เป็นไปตามอัตรา
ในบัญชี ก.

(๒) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้เป็นไปตามอัตราใน
บัญชี ช.

(๓) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นไป ให้เป็นไปตามอัตราในบัญชี ค.
ข้อ ๓ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒

สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 
(บายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

*ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๕๕ ก. ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒

๖ เอ ๖



บัญชีอัตราเงินสมทบ บัญชี ก.

ผู้ออกเงินสมทบ อัตราเงินสมทบเป็นร้อยละ 
ของค่าจ้างของผู้ประกันสังคม

๒. เงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์ 
บุตรและกรณีชราภาพ 
(๑) รัฐบาล ๑
(๒) นายจ้าง ๑
(๓) ผู้ประกันตน ๑

0/ 61 0/ & ๗ 4บณซอตราเงนสมทบ บณซ ข.

ผู้ออกเงินสมทบ อัตราเงินสมทบเป็นร้อยละ
ของค่าจ้างของผู้ประกันสังคม

๒. เงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์
บุตรและกรณีชราภาพ
(๑) - รัฐบาล ๑
(๒) นายจ้าง ๒
(๓) ผู้ประกันตน ๒-

บัญชีอัตราเงินสมทบ บัญชี ค.

ผู้ออกเงินสมทบ อัตราเงินสมทบเป็นร้อยละ 
ของค่าจ้างของผู้ประกันสังคม

๒. เงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์
บุตรและกรณีชราภาพ
(๑) รัฐบาล ๑
(๒) นายจ้าง ๓
(๓) ผู้ประกันตน ๓

๖๒๗



คำชี้แจง
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๒)

ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

๑. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้!ชเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๖ วรรคสอง บัญญัติให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ 
ออกเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพตามอัตราที่ 
กำหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม'เกินอัตราเงินสมทบท้ายพระราชบัญญัตินี้

บัญชีอัตราเงินสมทบท้ายพระราชบัญญัติได้กำหนดอัตราเงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทน 
กรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ ท่ีรัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนต้องออกสมทบไวในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง 
ของผู้ประกันตน ดังนั้น ในการออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณี 
สงเคราะห์บุตรและชราภาพจะกำหนดเท่าใดก็ไต้ แต่จะกำหนดไดไม'เกินร้อยละ ๓ ชองค่าจ้างชองผู้ประกันตน 

๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๔๖ วรรคสอง ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๒ ไต้กำหนดอัตราเงินสมทบ 
เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพ ไว้ ๓ อัตรา ดังนี้

๒.๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐบาล นายจ้าง และ 
ผู้ประกันตน ออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมฝ่ายละร้อยละ ๑ ของค่าจ้างของผู้ประกันตน

๒.๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ รัฐบาลออกเงินสมทบเข้า 
กองทุนประกันสังคมร้อยละ ๑ ชองค่าจ้างของผู้ประกันตน นายจ้างและผู้ประกันตนออกเงินสมทบเข้ากองทุน 
ประกันสังคมฝ่ายละร้อยละ๒ ชองค่าจ้างชองผู้ประกันตน

๒.๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๔ เป็นต้นไป รัฐบาลออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 
ร้อยละ ๑ ของค่าจ้างชองผู้ประกันตน นายจ้างและผู้ประกันตนออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมฝ่ายละร้อย 
ละ ๓ ของค่าจ้างชองผู้ประกันตน

๖๖๘



กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๑๖  (พ.ศ. ๒๕๔๒)

ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๗๕ แห่งพระราขบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และมาตรา ๗๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่ม!.ติมโดยพระราชบัญญัติประกัน 
สังคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความใน พระราชบัญญัติประกัน 
สังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

ข้อ ๒ ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตร ซึ่งมีอายุไม่เกิน
หกปีบริบูรณ์

.การใช้สิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตรจำนวนคราวละสองคนตาม 
มาตรา ๗๕ ตรีขั้น ให้นับลำดับบุตรโดยนับเรียงตามลำดับการเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ไม,ว่าจะเป็นบุตรที่เกิดก่อนหรือ 
หลังการเป็นผู้ประกันตน

ข้อ ๓ การจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้แก,ผู้ประกันตน ซึ่งมีบุตรเกิดในระหว่างเดือนที่ผู้ประกันตน 
มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรแล้วให้จ่ายเต็มเดือน

ข้อ ๔ ล้าบุตรซึ่งได้รับการสงเคราะห์มีอายุครบหกปีบริบูรณ์ หรือถึงแก่ความตาย หรือได้ยกให้เป็น 
บุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น หรือความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง ให้งดจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรตั้งแต่เดือนถัดจาก 
เดือนที่บุตรมีอายุครบหกปีบริบูรณ์ หรือถึงแก,ความตาย หรือยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น หรือความเป็น 
ผู้ประกันตนสิ้นสุดลง แล้วแต่กรณี

ข้อ ๕ ในกรณที ี่ผ ูป้ระกันตนเป ็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก,ความตายในขณะทีบ่ ุตรซึ่งได้รับการ 
สงเคราะห์มีอายุไม่เกินหกปีบริบูรณ์ให้จ่ายเงินสงเคราะห์บุตรแก่ผู้ประกันตน ซึ่งเป็นผู้ทุพพลภาพหรือบุคคลตาม 
มาตรา ๗๕ จัตวา ต่อไปจนกว่าบุตรซึ่งได้รับการสงเคราะห์อยู่มีอายุครบหกปีบริบูรณ์

ข้อ ๖  ผู้มีลิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรต้องยื่นหลักฐานการมชีีวิตอยู่ของบุตร 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระยะเวลาที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด หากไม,ยื่นหลักฐานการมีชีวิตอยู่ 
ของบุตรซึ่งได้รับการสงเคราะห์อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้งดการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรไว้จนกว่าจะได้มี 
การยื่นหลักฐานการมีชีวิตอยู่ของบุตร

๖๒๙



หลักฐานการมีชีวิตอยู่ของบุตรตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่ทางราชการ 
ออกให้ หรือหนังสือรับรองของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป

ข้อ ๗ ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรให้เหมาจ่ายเบีนเงินในอัตราหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อ 
เดือนต่อบุตรหนึ่งคน

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒

สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 
(นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

*ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๔๔ ก ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๔๒

๖๓๐



กฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๒)

ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๓๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕:๓๓ และ มาตรา ๗๗ 
แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕:๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕:๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฏกระทรวง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ (พ.ศ. ๒๔๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกัน 
สังคม พ.ศ. ๒๔๓๓

ข้อ ๒ การจ่ายเงินบำนาญชราภาพให้จ่ายเป็นรายเดือนในอัราร้อยละลิบห้าของค่าจ้างเฉลี่ยหกลิบ 
เดือนสุดท้ายที่ใซ้เป็นหลักฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

ในกรณีที่ผ ู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบเกินหนึ่งร้อยแปดสิบเดือน ให้ปรับเพ ิ่มอัตราเงินบำนาญ 
ชราภาพตามวรรคหนึ่งขึ้นอีกในอัตราร้อยละหนึ่งต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุกสิบสองเดือน

ในกรณีที่ผู้รับเงินบำนาญชราภาพถึงแก'ความตาย ให้งดการจ่ายเงินบำนาญชราภาพตั้งแต่เดือนกัด 
จากเดือนที่ผู้รับเงินบำนาญชราภาพถึงแก'ความตาย

ข้อ ๓ การจ่ายเงินบำนาญชราภาพให้แก'บุคคลซึ่งถูกงดการจ่ายเงินบำนาญชราภาพ และในภายหลัง 
ได้กลับเข้ามาเป็นผู้ประกันตนใหม่ตามมาตรา ๗๗ ตรี ให้จ่ายตามจำนวนเงินบำนาญชราภาพเดิมที่ได้รับก่อนกสับ 
เข้าเป็นผู้ประกันตน และให้จ่ายเพิ่มอีกร้อยละหนึ่งของค่าจ้างที่ใซในการคำนวณเงินบำนาญชราภาพเดิมก่อนกลับ 
เข ้าเป ็นผู้ประกันตนต่อระยะเวลาการจ่ายเง ินสมทบครบทุกส ิบสองเด ือนในช่วงระยะเวลาที่กล ับเข ้ามาเป ็น 
ผู้ประกันตนในครั้งหลัง

ให้งดการจ่ายเงินบำนาญชราภาพแก'บุคคลตามวรรคหนึ่งตั้งแต่เดือนที่กลับเข้าเป็นผู้ประกันตน 
ข้อ ๔ เงินบำนาญชราภาพตามข้อ ๒ หรือข้อ ๓ จะต้องไม'น้อยกว่าจำนวนเงินบำนาญชราภาพชั้นตํ่า 

ตามที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด ทั้งนี้โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะ 
นั้นด้วย

๖๓๑



ข้อ ๕ ผู้รับเงินบำนาญชราภาพต้องแสดงตนหรือยื่นหลักฐานการมชี ีวิตอยู่ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามระยะเวลาที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนดในกรณีที่ผู้รับเงินบำนาญชราภาพไม่ปฏิบัติตามให้งดการ 
จ่ายเงินบำนาญชราภาพไว้จนกว่าผู้รับเงินบำนาญชราภาพไปแสดงตนหรือยื่นหลักฐานการมีชีวิตอยู่

หลักธานการมีซีวิตอย่ตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้
4 9  I I

หรือหนังสือรับรองของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๓ หรือเทียบเท,าฃ้ึนไป 
ข้อ ๖  การจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ ให้เบีนไปตามอัตราดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่ม ีการจ่ายเงินสมทบตํ่ากว่าสิบสองเดือน ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพมีจำนวนเท่ากับ 

จำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพ 
(๒) กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบตั้งแต่สิบสองเดือนขึ้นไปให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพมีจำนวนเท่ากับ 

จำนวนเงินสมทบที่ผ ู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร 
และกรณีชราภาพพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนตามที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด

ข้อ ๗ การจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ ตามข้อ ๖ สำหรับผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบไม่ครบร้อยแปด 
สิบเดือน และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงด้วยเหตุอื่นนอกจากถึงแก'ความตายก่อนอายุครบห้าสิบปี 
บริบูรณ์ ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเมื่อมีอายุครบห้าสิบห้าปีบริบูรณ์

(๒) กรณีความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงด้วยเหตุอื่นนอกจากถึงแก'ความตายเมื่อมีอายุครบห้าสิบ 
ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเมื่อความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

(๓) กรณีความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงด้วยเหตุถึงแก'ความตาย หรือถึงแก'ความตายภายหลังจาก 
ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงไปแล้ว ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพให้แก'ทายาทผู้มีสิทธิตามมาตรา ๗๗ จัตวา

(๔) กรณีเป็นผู้ทุพพลภาพตามประกาศสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ใน 
กรณีทุพพลภาพ ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเมื่อมีคำวินิจฉัยให้เป็นผู้ทุพพลภาพ

ข้อ ๘ กรณผีูร้ ับเงินบำนาญชราภาพถึงแก'ความตายภายในหกสิบเดือนนับแต่เดือนที่มีสทิธิได้รับ 
เงินบำนาญชราภาพ ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจำนวนสิบเท่าชองเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับคราว 
สุดท้ายก่อนถึงแก'ความตาย

ข้อ ๙  กรณผีู้มีสทิธิรับเงินบำนาญชราภาพถึงแก'ความตายก่อนได้รับเงินบำนาญชราภาพ ให้จ่าย 
เงินบำเหน็จชราภาพตามอัตราที่กำหนดในข้อ ๖ (๒)

ข้อ ๑๐  ให ้จ ่ายเง ินบำเห น ็จชราภาพ ตามอ ัตราท ี่กำหนดในข ้อ ๖ (๒) ในกรณีผ ู้ประกันตน 
ม ีส ิทธ ิได ้ร ับ เง ินทดแทนการขาดรายได ้กรณ ีท ุพพลภาพ แล ะเง ิน บ ำน าญ ชราภ าพ ใน เวลาเด ียวก ัน ตาม  
มาตรา ๗๗ เบญจ

ข้อ ๑ ๑  กรณีบุคคลซึ่งถูกงดการจ่ายเงินบำนาญชราภาพเนื่องจากกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน และ 
ต่อมาความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงด้วยเหตุถึงแก'ความตาย หากบุคคลนั้นได้รับเงินบำนาญชราภาพมาแล้ว 
ไม'เกินหกสิบเดือนให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจำนวนสิบเท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนคราวสุดห้าย 
ก่อนกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน และเงินบำเหน็จชราภาพตามข้อ ๖ (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี สำหรับการจ่ายเงิน 
สมทบในช่วงระยะเวลาที่กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนครั้งหลัง

๖๓๒



ข้อ ๑๒ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒

สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 
(นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

หมายเหตุ:- ประกาศ'ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๕๕ ก. ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒

๖ ฅฅ



บ ัน ท ึก ข ้อ ค ว า ม

ส่วนราชการ สำนักงาน ก.ก. (กองวินัยและส่งเสริมสมรรถภาพโทร./โทรสาร ๐๒๒๒๔๒๙๖๓หรือโทร. ๑๑๗๗) 

ที กท ๐๓๐๖/ ๓๕๗๐ วันท ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐

เรื่อง กฎ ก.ก. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการให้โต้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการเขต .

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครได้ส่งสำเนากฎ ก.ก. ว่าด้วย 
การกำหนดระดับตำแหน่งและการใหได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งได้ประกาศในราช 
กิจจาบุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๕๔ ก วันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ เพื่อโปรดทราบ

เจริญรัตน์ ซูติกาญจน์ 
(นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์) 

หัวหน้าสำนักงาน ก.ก.

๖๓๔



---' กฎ ก.ก.
ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือน 

■ และเงินประจำตำแหน่ง 
พ.ศ. ๒๕๕๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ มาตรา' ๒๑ (๒)- แห ่งพระราชบัญญ ัต ิระเบ ียบข้าราชการ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕:๒๘ และมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎืการะเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕:๔๐ ก.ก. จึงออกกฎ ค.ก. ไร้ ดังต่อ'โปนี้ ' -

ข้อ ๑ กฎ ก.ก. นี้ให่ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ เปึนต้นไป 
ข้อ ๒ การกำหนดระดับตำแหน่งและการให่ไต้รับเงินเดือน

(ก) ตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ ๙ ถึงระดับ ๑๐ และระดับ ๑ ๑ ให้ไต้รับเงินเดือนในอันดับ
ท.๙ ถึงอันดับ ท.๑๑

(ข) ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ ๗ ถึงระดับ ๙ ให้ไต้รับเงินเดือนในอันดับ ท.๗
ถึงอันดับ ท.๙ -

ไ (ค) ตำแหน่งผูช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๖ ถึงระดับ ๘ ให้ไต้รับเงินเดือนในอันดับ ท.๖ 
ถึงอัมะดับ ท.๘ - - - -

(ง) ตำแหน่งอาจารย์ ระดับ ๓ ถึงระดับ ๗ ให้ไต้รับเงินเดือนในอันดับ ท.๓ ถึงอันดับ ท.๗ 
ข้อ ๓ การให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

(ก) ตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ ๙ ถึงระดับ ๑๐• ให้ไต้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 
๑๓,๐๐๐ บาท ตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ ให้ไต้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา ๑๔,๖๐๐ บาท

(ช) ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ ๗ ถึงระดับ ๘ ให้ไต้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 
๔,๖๐๐ บาท ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ ให้ไต้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา ๙,๙๐๐ บาท

๖  ฅ  ๕



(ค) ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๖ ถึงระดับ ๗ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 
๓,๕๐๐ บาท ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๘ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา ๕,๖๐๐ บาท

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
อารีย ์ วงศ์อารยะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ประธาน ก.ก.

๖๓๖



ประกาศกระทรวงการคลัง
เร่ือง การกำหนดสถาบันการเงินเพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห ่งพระราชกฤษฎีกาค ่าเช ่าบ ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงกำหนดสถาบันการเงินเพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน ดังนี้ 

๑. ธนาคารพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ - . .
๒. รัฐวิสาหกิจที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะ หรือดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อ,เช่าซื้อ 

บ้านหรือผ่อนชำระราคาบ้าน . - - ; :
. ๓. สหกรณ์ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับ

การเคหะ
๔. บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๔๔๑ ซึ่งดำเนินกิจการ 

รับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินตามข้อ ๑
๔. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
๖.-ธนาคารอ ิสลามแห ่งประเทศไทย ตามพระราชบ ัญญ ัต ิธนาคารอ ิสลามแห ่งประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๔๔๔ -

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๔๔๗

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๔๔๘

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

, ๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๖๓๗



คำสังกรุงเทพมหานคร
ท ี ๑ ๒ ๗ © / ๒ ๕ ๓ ๔

เร่ือง มอบอำนาจให้ปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทน 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เพ ื่อให้การบริหารราชการชองกรุงเทพมหานคร ดำเน ินไปด้วยความเร ียบร้อยรวดเร ็ว และม 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น .

อาศยอำน าจตามมาตรา ๘๑ แห ่งพระราชบ ัญญ ัต ิระเบ ียบบริหารราชการกร ุงเทพมหานคร 
พ.ค'. '๒๕๒๘ จึงมอบอำนาจให้ปลัดกรุงเทพมหานคร' หรือร่องปลัดกรุง‘เทพมหานครที่ได้รับมอบหมายจากปลัด 
กรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทน ดังนี้

๒. อนุมัติให้ช้าราชการหรือลูกจ้างอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติและสั่งจ่ายค่าอาหารทำการ 
นอกเวลาที่มีระยะเวลาจัดทำเกินกว่า ๔ เดือนข้ึนไป .

๓ .'อนุมัติการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทุกหมวดรายจ่ายในหน่วยงาน 
เดียวกัน หรือระหว่างหน่วยงาน ยกเว้นการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณดังกล่าวมาตั้งจ่ายเป็น่ 
รายการใหม่ ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๔. อนุมัติโครงการการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรส และจดทะเบียนการรับรองบุตรนอก 
สำนักทะเบียนในท้องที่ห่างไกล

๑. อนุมัติการตัดเย็บพร้อมทั้งจ่ายขาดเครื่องแบบลูกจ้าง

ส่ัง ณ วันที ่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๔

(จำลอง ศรีเมือง)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



คำสั่งกรุงเทพมหานคร 
ที ๑ ๐ ๘ ๖ / ๒ ๕ ' ๕ ' ๓

เร่ือง มอบหมายให้รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เพื่อให้การมอบหมายและมอบอำนาจของปลัดกรุงเทพมหานครอันเกี่ยวกับคดีในศาลทุกศาลและ 
ทุกชั้นศาล และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘ ปลัดกรุงเทพมหานครจึงให้ยกเลิกคำสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี ๑๕๓๐/ ๒๕๓๖ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๓๖ และมอบหมายให้รองปลัดกรุงเทพมหานครสั่งราชการหน่วยงานหรือส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ปฏิบัติ 
ราชการแทนผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครในเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจฉบับลงวันที่ ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นด้นไป

ส่ัง ณ วันท่ี ๙ มีนาคม พ.ศ: ๒๕๕๓

(นายพงศ์ศักติฐ์ เสมลัน่ต์) 
ปลัดกรุงเทพมหานคริ -

๖ ฅ ๙



หนังสือมอบอำนาจ

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 
๑๗๓ ถนนดินสอ กทม. ๑๐๒๐๐

วันท่ี ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓

โดยหนังสือฉบับนี้ กร ุงเทพมหานคร โดย หม่อมราชวงศ ์ส ุข ุมพ ันธ ุ บริพัตร ผู้ว,าราซการ 
กรุงเทพมหานคร ขอมอบอำนาจให้ปลัดกรุงเทพมหานครหรือรองปลัดกรุงเทพมหานครที่ปลัดกรุงเทพมหานคร 
มอบหมาย ปฏิบัติราชการแทนในกิจการที่กำหนดไว้ ดังนี้

๑. การดำเนินการเกี่ยวกับคดีในศาลทุกศาลและทุกชั้นศาล
๑.๑ การขอรับเงินซึ่งคู'ความได้วางศาลชำระหนี้ตามคำพิพากษา
๑.๒ การขอรับเงินค่าฤชาธรรมเนียมซึ่งศาลสั่งคืน
๑.๓' การขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย และการขอเฉลี่ยทรัพย์ในคดีแพ่ง
๑.๔ การวางทรัพย์ ณ สำนักงานวางทรัพย์หรือศาล
๑.๕ การแต่งตั้งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจในการบังคับคดี
๑.๖ การยึดหรืออายัดทรัพย์ หรือการถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา 
๑.๗ การขอรับเอกสารหรือพยานหลักฐานคืนจากศาลหรือจากคู,ความ 
๑.๘ การขอรับเงินจากเจ้าพนักงานบังคับคดี หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
๑.๙ การขอถอนการบังคับคดี
๑.๑๐ การขอตรวจคัดเอกสารพยานหลักฐาน และสำนวนคดีในศาล 
๑.๑๑ ลงนามในคำร้อง คำขอ คำแถลง ใบมอบฉันทะ และใบมอบอำนาจ 
๑.๑๒ แต่งตั้งผู้แทนการนำขี้ หรือยึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือผู้ค้างชำระ 

ค่าภาษี เพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้
๒. วางเงินค่าทดแทนอลังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน ณ สำนักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี ตลอด 

จนวางเงินประกันค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวางทรัพย์ และรับเงินดังกล่าวคืน
๓. ระวังชี้แนวเขต และลงซื่อรับรองแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธี้ของกรุงเทพมหานคร
๔. การทำนิติกรรมเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนกรรมสิทธในอลังหาริมทรัพย์
๕ . การให ้ถ ้อยคำต ่อศาลหรือพน ักงานเจ ้าหน ้าท ี่ อ ัน เก ี่ยวก ับการดำเน ินการตามข ้อ ๑  ข้อ ๒ ข้อ ๓

และข้อ ๔

๖ ๔ ๐



ทั้งนี้ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงดำเนินการแทนได้ด้วย การ'ใด'ท่ีผู้'รับ 
มอบอำนาจได้กระทำดังกล่าวนี้ ผู้มอบอำนาจขอรับผิดชอบเสมือนหนึ่งว่าผู้มอบอำนาจได้กระทำการนั้นเองทุก 
ประการ เพื่อเป็นหลักฐานผู้มอบอำนาจจึงลงลายมือซื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงซื่อ  ............................................ผู้มอบอำนาจ
(หม่อมราชวงศ์สุขุมพ''มธุ บริพัตร)

ผิ'ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ลงขือ.............................. ........................ ผู้รับมอบอำนาจ
(นายพงศ์ดักติฐ์ เสมสันต์)

ปลัดกรุงเทพมหานคร

ลงซื่อ..................................................... ..พยาน
(นายชูชาติ สุวรรณนที)

ลงซื่อ........................................................ พยาน
(นางสาวลันทนา อิศรเสนา ณ อยุ.ธยา)

๖๔๑



คำสังกรุงเทพมหานคร 
ที ๓ ๔ ๓ ๕ / ๒ ๕ ๔ ๙

เร่ือง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ปฏิบติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

โดยที่เป็นการสมควร เพื่อให้การบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับข้อ ๒๓ ของระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ - รายจ่าย และ 
การปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงมอบอำนาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ 
รายจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น เฉพาะกรณีมีข้อผิดพลาด คำพิมพ์ผิด พิมพ์เกิน หรือพิมพ์ 
ตกหล่น ซึ่งไม่มีผลที่าให้วงเงินงบประมาณเปลี่ยนไป และไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์เดิมที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบ 
ประมาณรายจ่ายประจำบัให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทน

ทั้งนี้ ทั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สัง ณ วันท ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

(นายพงค์ศักติฐ์ เสมสันต์)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

รักษาราชการแทนปลัดกรุงเทพม่หานคร

๖๔๒



คำสงกรุงเทพมหานคร 
ที ๓๗๑๖/ ๒๕๔๙

เร่ือง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติรา.ซการแทน'

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

-  .- โดยที่เป็นการสมควรมอบอำนาจในการอนุมัติการโอน หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมจากคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ ๑๒๗๑/ ๒๕๓๔ ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม 
๒๕๓๔ ตามที่ได้เคยมอบอำนาจไว้แล้ว ทั้ง.นี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา-๘๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราขการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ..๒๕๒๘ประกอบกับข้อ ๒ ๔ (๑)ของระเบียบกรุงเทพมหานคร-ว่าด้วยการกำหนดประเภทรถย.รับ - รายจ่าย 
และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
ปฏิบัติราชการแทน ในการอนุมัต ิเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภ ัณฑ์ ที่ดินและสง 
กอสร้าง เฉพาะกรณีมีข้อผิดพลาด พิมพ์เกิน หรือพิมพ์ตกหล่น ซึ่งไม่มีผลทำให้วงเงินงปประมาณเปลี่ยนไป และ 
ไม,กระทบต่อวัตถุประสงค์เดิมที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบป-ระมาณรายจ่ายประจำปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นด้นไป

ส่ัง ณ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม-พ.ศ. ๒๕๔๙

(นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน) 
ผ้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๖ ๔ ต



คำสั่งกรุงเทพมหานคร 
ที ๑ ๘ ๘ ๔ ! / ๒ ๕ ๓ ๔

เร่ือง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักการคลัง 
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ 

กรุงเทพมหานคร

เพ ื่อให ้การบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร ดำเน ินไปด ้วยความเร ียบร ้อยรวดเร ็วและม ี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อาศ ัยอำน าจตามมาตรา ๘๑ แห ่งพระราชบ ัญญ ัต ิระเบ ียบบริหารราชการกร ุงเทพมหานคร 
พ.ศ.๒๕๒๘ จึงมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักการคลังปฏิบัติราชการแทน ด้งนี้

๑. ลงนามอนุมัติในใบยืมเงินสะสม หนังสือการยืมเงินสะสมไปเปีนเงินทดรองราชการใบยืมเงินทดรอง 
ราชการ และสัญญาการยืมเงิน . ,

๒. อนุมัติการเบิกเงินค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีงบประมาณ เฉพาะหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดคำตอบแทนใช้สอย และวัสดุ

๓ .  อนุมัติการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ในเขตกรุงเทพมหานคร-

ทงนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ส่ัง ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

พล.ต.
(จำลอง ศรีเมือง)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ'ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑ 0 ๘ ตอนที่ ๘๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๔

๖๔๔



คำสงกรุงเทพมหานคร 
ที ๙ / ๒ ๕ ๓ ๖

เร่ือง ค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่ายซึ่งเกิดขึ้นเม็่อเจ้าของงบประมาณ
ได้รับแจ้งให้ชำระหนี้

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประเภทค่าใช้จ่าย ซี่งมีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายประจำ และมีการเรียก 
เก็บเงินเป็นคราวๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นรายจ่ายซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของงบประมาณได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ และ 
ให้นี้ามาเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับแจ้งให้ชำระหนี้

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงให้ยกเลิกคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ ๑๓๐๙/ ๒๕๓๐ 
ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๓๐ คำสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี ๒๖๘๒/ ๒๕๓๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๐ และคำสั่ง 
กรุงเทพมหานครที่ ๑๙๙๓/ ๒๕๓๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๒ และกำหนดรายการค่าใช้จ่ายต่อไปนี้เป็นราย 
จ่ายซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของงบประมาณได้รับแจ้งให้ชำระหนี้โดยไม,ถือเป็นค่าใช้จ่ายด้างเบิกช้ามปี 

๑ .  รายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าในเดือนใด 
๑.๑ ค่าบอกรับสิ่งพิมพ์ 
๑.๒ ค่าขนส่ง
๑.๓ ค่ายานพาหนะ (ประจำวัน)
๑.๔ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องจักรกล และเครื่องทุ่นแรงจากกองโรงงานช่างกล 
๑.๕ ค่าบำรุงรักษา เปลี่ยนหลอดและอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ 
๑.๖ ค่าซ่อมแซมเสาและอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะของการไฟฟ้านครหลวง 

๒. รายการค่าใช้จ่ายเฉพาะเดือนกันยายน 
๒.๑ ค่านํ้ามันเขื้อเพลิง
๒.๒ ค่าเครื่องบริโภค อันประกอบด้วยค่าข้าว ค่ากับข้าว และค่าเขึ้อเพลิงของคนไข้ นักเรียน 

พยาบาล และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล
๒.๓ ค่าเครื่องบริโภค อันประกอบด้วยค่าข้าว ค่ากับข้าว ค่าเซื้อเพลิงและอื่นๆ ซึ่งประกอบเป็น 

อาหารสำหรับเลี้ยงเด็กของสถาบันรับเลี้ยงเด็กกลางวัน ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย

๖๔๕



๓. รายการค่าใช้จ่ายเฉพาะเดือนสิงหาคม - กันยายน 
๓.๑ ค่ากำจัดขยะมูลฝอย 
๓.๒ ค่านํ้าประปา 
๓.๓ ค่าไฟฟ้า 
๓.๔ ค่าโทรเลข 
๓.๕ ค่าโทรศัพท์.
๓.๖ ค่าเช่าพูดโทรศัพท์ทางไกล . .-  - . ■- 
๓.๗ ค่าเช่าคู,สายฺโทรศัพท์ 
๓.๘ ค่าติดตั้งโทรศัพท์
๓ .๙ ค่าฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์ที่ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
๓.๑๐ ค่าเช่าเครื่องวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบต่างๆ ค่าเช่าวิทยุ ค่าเช่าเครื่องวิทยุโทรศัพท์ระบบ

ต่างๆ ประจำสำนักงาน ค่าเช่าเลขหมาย ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบต่างๆ
๓.๑๑ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้เครื่องโทรสารที่ขึ้นทะเบยนเป็นครุภัณฑ์ของกรุงเทพมหานคร. 
๓.๑๒ ค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้บริการวิทยุติดตาม.ตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติราขการสำคัญกรณีเร่งด่วน

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สัง ณ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖

(นายประเสริฐ สมะลาภา)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

๖๔๖



คำสังกรุงเทพมหานคร
ท ๑๒๒๐/ ๒๕๓๑

เร่ือง มอบอำนาจการดำเนินการจดทะเบียน 
การขอยกเว้นค่าธรรมเนียม 

และค่าภาษีเกี่ยวกับยานพาหนะของกรุงเทพมหานคร

โดยที่เป็นการสมควรปรับ่ปรุ้งการมอบอำนาจการดำเนินการจดทะเบียน การขอยกเว้นค่าธรรมเนียม 
และค่าภาษี เกี่ยวกับยานพาหนะของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

อาตัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห้งพระราชบัญญัติระเบียบบริราชการกรุงเทพมหานคร 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจงให้ยกเลิกคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที, ๒๑๑/ ๒๔๒๐ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๔๒๐■ แล่ะ 
มอบอำนาจให้ผู้อำนวย,การกองทะเบียนทรัพย์ส ินและพัสดุสำนักงานคลัง ปฏ ิบ ัต ิราชการแทนผู้ว ่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนหรือต่อทะเบียนยานพาหนะของกรุงเทพมหานคร 
รวมทั้งการลงซื่อในนามกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าของยานพาหนะ และการมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ขายเป็น 
ผู้ดำเนินการจดทะเบียนยานพาหนะให้แก'กรุงเทพมหานคร ตลอดจนขอยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าภาษีเกี่ยวกับ 
ยานพาหนะ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ส่ัง ณ วันท่ี ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๑

(ลงซ่ือ) ร.ท.หญิง หรรษา แก้วบัณฑิต 
- (หรรษา แก้วบัณฑิต)

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๖๔๗



คำสั่งกรุงเทพมหานคร 
ที ๓ ๘ ๙ ๓ / ๒ ๕ ๓ ๓

เร่ือง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก 
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

เพ ื่อให ้การป ฏ ิบ ัต ิราชการท ี่อย ู'ใน อ ำน าจห น ้าท ี่ของป ล ัดกร ุง เท พ ม ห าน ครตาม ข ้อบ ัญ ญ ัต ิ 
กรุงเทพมหานคร เร่ือง รถราชการ พ.ศ. ๒(ะ๒๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ -

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ ๔ มาตรา ๖ ๔ และมาตรา ๘๒แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
เรื่อง รถราชการ พ.ศ. ๒๔๒๘ ปลัดกรุงเทพมหานครจึงมฺอบอำนาจในการอนุมัตินำรถส่วนกลางออกนอกเขต 
กรุงเทพมหานครหรือปฏิบัติงานอกเวลาราชการและการนำส่วนกลางไปเก็บที่อ ื่น ตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๔ 
แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ. ๒๔๒๙ ให้ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติราชการแทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นด้นไป :

ส่ัง ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๔๓๓

(ลงซ่ือ) ท.กล้วยไม้
(นายทองต่อ กล้วยไม้ อยุธยา) 

ปลัดกรุงเทพมหานคร

๖ ๔ ๘



คำสั่งกรุงเทพมหานคร 
ที ๒ ๓ ๙ ๔ / ๒ ๕ ' ๓ ๔

เร่ือง มอบอำนาจให้เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
และผู้อำนวยการเขตปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

เพ ื่อให ้การป ฏ ิบ ัต ิราชการท ี่อย ู่ใน อำน าจห น ้าท ี่ของป ล ัดกร ุงเท พ มห าน คร ตามข ้อบ ัญ ญ ัต ิ 
กรุงเทพมหานคร เร่ือง รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ ๔ มาตรา ๖ ๕ และมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ปลัดกรุงเทพมหานครจึงมอบอำนาจในการอนุมัตินำรถส่วนกลางที่อยู่ใน 
ความรับผิดซอบออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามข้อ ๑๑ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๙ ให้เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการเขตปฏิบัติราชการแทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ส่ัง ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๔

(ลงขื่อ) ท.กล้วยไม้
(นายทองต่อ กล้วยไม้ อยุธยา) 

ปลัดกรุงเทพมหานคร

๖๔๙



คำสั่งกรุงเทพมหานคร
ท ื ๑ ๘ ๖ ๓ / ๒ ๕ ๔ ๒

เร่ือง การกำหนดหลักเกณฑ์การโอนกรรมสิทธึ๋และ 
จ่ายขาดเครื่องแบบลูกจ้าง

ของกรุงเทพมหานครและมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน

โ̂

. โดยทเห็นเป็นการสมควรกำห่นดหลักเกณฑ์- การโอนกรรมสิทธิ๋และจ่ายขาดเครื่องแบบลูกจ้างของ 
กรุงเทพมหานคร ‘ ‘ ■ - 1 - '  -

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา'๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารร่าซการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๔๒๘ บ'ระกอบด้วย ขอ ๔ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๘ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การทรัพย์สิน 
พ .ศ .๒๔๓๘ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงกำห่นด'หลักเกณฑ์การโอนกรรมสิท่ธิ้และจ่ายขาดเค่รื่อง่แบ่บ่ลูกจ้าง 
ของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๑. ให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ที่ได้รับค่าจ้างจากงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร 
มืสิทธิได้รับการโอนกรรมสิทธและจ่ายขาดเครื่องแบบลูกจ้างตามตำแหน่ง ดังนี้

๑.๑ ตำแหน่งคนงาน ยาม คนสวน คนประจำเรือ คนประจำรถ พนักงานจดมาตร'พนักงาน 
ซ่อมมาตรจอดรยานยนต์ พนักงานเก็บเงินมาตรจอดยานยนต์ พนักงานตรวจ พนักงานสำรวจ ผู้ช่วยหัวหน้าคน 
งาน หรือผู้ช ่วยผู้ควบคุมงานทุกประเภท ผู้ช่วยหัว:หน้ายาม ผู้ช่วยหัวหน้าหมวด พนักงานขับเรือขุด (รถขุด) 
พนักงานขับเรือยนต์ หรือนายท้ายเรื่อ•พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา พนักงานขับเครื่องจักร 
ขนาดกลาง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก หัวหน้าคนงาน หรือผู้ควบคุมงานทุกประเภท หัวหน้าคนสวน 
หัวหน้ายาม หัวหน้าหมวด พนักงานดับเพลิง นายท่า พนักงานเก็บเงิน พนักงานเทศกิจ ช่างและผู้ช่วยช่าง ช่าง 
เครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ลูกมือช่าง ช่างก่อสรัาง ช่างโลหะ พนักงานเติมนํ้ามัน พนักงานควบคุมแผงไฟ พนักงาน 
เดินเครื่องจักร พนักงานเตาเผา ช่างเขียนแบบพนักงานควบคุมเครื่องจักร

๑.๒ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประซาสัมพันธ์ ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเครื่อง 
แบบลูกจ้าง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๔๒

๑.๓ สำนักการแพทย์และสำนักอนามัยให้โอนกรรมสิทธี้และจ่ายขาดเครื่องแบบขุดปฏิบัติการ 
ให้แก,ลูกจ้างประจำและชั่วคราว รวม ๑๓ ตำแหน่ง คือ พนักงานพัสดุ พนักงานเอ็กซเรย์ พนักงานรักษาศพ 
พนักงานผ่าศพ นักการภารโรง คนงาน คนสวน คนประจำรถ คนใช้ คบเลี้ยงเด็ก คนครัว คน'ซกฟอก1ช้ัน ๒

๖ ๔ ๐



๒. ลักษณะรูปแบบและรายละเอียดของเครื่องแบบที่ขอโอนกรรมสิทธี้และจ่ายขาดให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง แล้วแด,กรณี

เครื่องแบบที่ใช้เพื่อฟ้องกันอันตรายสำหรับผู้ปฏิบ ัต ิงาน ให้โอนกรรมสิทธึ๋และจ่ายขาดได้ เข่น 
เสื้อกั๊กสะท้อนแสง หรือเครื่องแบบที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยสวมทับเครื่องแบบปฏิบัติงานให้เห็นเด่นซัด

๓, ให้โอนกรรมสิทธี้และจ่ายขาดเครื่องแบบแก'ลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร ไดไม่เกินปีละ ๒ ขุด 
ต่อคน ตามจำนวนของผู้ดำรงตำแหน่งที่มีอยู่ในขณะนั้น

๔. อัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหาเครื่องแบบให้เป็นไปตามอัตราที่กระทรวงการคลัง หรือที่ปลัด 
กรุงเทพมหานครกำหนด ส่วนการจัดหาให้ดำเนินการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพัสดุ

๕. มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานที่ลูกจ้างนั้นสังกัดอยู่ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการโอนกรรมสิทธิ้และ 
จ่ายขาดเครื่องแบบลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร

๖. การกำหนดหลักเกณฑ์การโอนกรรมสิทธี้และจ่ายขาดเครื่องแบบลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งมิได้กำหนดไว่ในคำสั่งนี้ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการเป็นกรณีๆ ไป

บรรดา คำสั่ง หรือบันทึกสั่งการอื่นใดซึ่งกำหนดไว้แล้วในคำสั่งนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ 
ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ส่ัง ณ วันท่ี ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒

พิจิตต รัตตกุล 
(นายพิจิตต รัตตกุล)

ผู้ว่าราขการกรุงเทพมหานคร

๖ ๙ ๑



คำสั่งกรุงเทพมหานคร 
ที ๘ ๓ ๘ / ๒ ๕ ๕ ๐

เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขปืญหาการขาดแคลนนํ้าประปา 
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนนํ้าประปาเพื่อ 
อุปโภคและบริโภค ตามหนังสือ ท่ี กท ๗๐๐๐/ ๖๘๓๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ เพื่อให้กรุงเทพมหานคร 
สามารถช่วยเหลือประชาซนที่ขาดแคลนนํ้าประปาได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือประชาซนที่ขาดแคลนนํ้าประปาเพื่ออุปโภคและบริโภค 
ตามหนังสือ ท่ี กท ๗๐๐๐/ ๖๘๓๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง 
การแกไชบีญหาการขาดแคลนนํ้าประปาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้

๑. กรุงเทพมหานครจะพิจารณาช่วยเหลือประซาซนที่ขาดแคลนนํ้าประปาเพื่ออุปโภคและบริโภค 
ในกรณีดังต่อไปนี้

๑.๑ สำนักงานเขตในพื้นที่เห็นความจำเป็นที่จะให้ประชาชนมีนํ้าประปาใช้หรือได้รับการร้องขอ
จากประชาชน

๑.๒ กรณีเป็นประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรซึ่งเจ้าของโครงการได้ขายให้แก่ประชาชนไปแล้ว 
เกินกว่า ๑๐ ปี ตามหลักเกณฑ์ของการประปานครหลวง

๒. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการแกิไขบีญหาการชาดแคลนนํ้าประปาเพื่อ 
อุปโภคและบริโภคระดับเขต” ประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขต หรือผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตที่ผู้อำนวยการเขตมอบ 
หมาย เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายการคลัง เป็นกรรมการ และ 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
และประธานสภาเขตเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ

๓. ให้คณะกรรมการแกิไฃบีญหาการขาดแคลนนี้าประปาเพื่ออุปโภคและบริโภคระดับเขตนี้อำนาจ 
หน้าที่ดังต่อไปนี้

๓.๑ รวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
ดา.©).6) หนังสือคำร้องของประชาซน
๓.๑.๒ บ ัญ ช ีรายซ ื่อ เจ ้าบ ้านพร้อมบ ้านเลขท ี่และจำนวนครัวเร ือนของประชาชนท ี่ 

ชาดแคลนนํ้าประปาเพื่ออุปโภคและบริโภค

๖๕๒



ในกรณีติดตั้งมาตรวัดนํ้ารวมให้ใช้บัญชีรายซื่อเจ้าบ้านพร้อมบ้านเลขที่ซองตัวแทนกลุ่มและ 
บัญชีรายซื่อครัวเรือนของประซาซนทุกรายในกลุ่ม

๓.๑.๓ สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประซาซนที่ขาดแคลนนํ้าประปาเพื่อ
อุปโภคและบริโภค

๓ .๑ .๔ แผนที่โดยสังเขป และภาพถ่ายประกอบ 
๓.๑.๔ หลักฐานการประมาณราคาของการประปานครหลวง 

๓ .๒ พิจารณาตกลงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซ่วยเหลือประซาซนที่ขาดแคลนนํ้าประปาเพื่อ 
อุปโภคและบริโภคร่วมกับการประปานครหลวง

๔. การขอติดตั้งมาตรวัดนํ้ารวมสำหรับประซาซนที่ขาดแคลนนํ้าประปาเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สามารถดำเนินการไดํโดยให้ประซาซนที่ขาดแคลนนํ้าประปาเพื่ออุปโภคและบริโภคตั้งตัวแทนกลุ่มตามจำนวนที่ 
คณะกรรมการแกไฃปีญหาการขาดแคลนนํ้าประปาเพื่ออุปโภคและบริโภคระดับเขตกำหนดเพื่อเป็นผู้รับผิดซอบ 
การดำเนินการและลงนามในสัญญากับการประปานครหลวง

๔. กรณีเป็นพื้นที่ท ี่การประปานครหลวงมีความสามารถจ่ายนํ้าได้และอยู่ในเขตบริการของการ 
ประปานครหลวง แต่การประปานครหลวงไม่สามารถดำเนินการเดินท่อจ่ายนํ้าได้ เซ่น ต้องผ่านพื้นที่ของเอกขน 
ให้สำนักงานเขตปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประซาชน 
ทั่วไปใช้สอยร่วมกัน โดยอนุโลม

๖. การจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการช่วยเหลือประซาซนที่ขาดแคลนนํ้าประปาเพื่อ 
อุปโภคและบริโภคให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวางท่อประปาเร่งด่วนในกรุงเทพมหานคร 
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับการประปานครหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง

๗. กรณีประซาซนไม,สามารถจ ่ายเง ินค ่าต ิดต ั้งประปาใหม ่ (ค ่าต ิดต ั้งมาตรว ัดน ํ้าและท ่อแยก 
เช้ามาตรา) ได้ ให้สำนักงานเซตทำหนังสือยืนยันพร้อมหลักฐานประกอบว่าไม,มีความสามารถทางการเงินเพื่อ 
รวบรวมเสนอขออนุมัติผ่อนผันชำระค่าติดตั้งประปาใหม่ต่อการประปานครหลวงหรือกรุงเทพมหานคร

๘. กรณีมีเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่นให้เสนอปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการเป็น
กรณีๆ ไป

โดยในการจัดหาและการเบิกจ่ายเงิน ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการแกํไฃบีญหาการซาดแคลนนํ้า 
ประปาในเซตพื้นที่กรุงเทพมหานครนี้ ให ้ดำเน ินการตามข ้อบ ัญญ ัต ิ กฎ ข้อบังคับ ระเบ ียบ หรือคำสั่งที่ 
กรุงเทพมหานครถือปฏิบัติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ส่ัง ณ วันท่ี ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๐
^ *  \ —  ^

(นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)
ผู้ว่าราซการกรุงเทพมหานคร
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คำสั่งกรุงเทพมหานคร
ท ๙ ๖๑ / ๒๕๕๖

เร่ือง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อมยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง
และเครื่องปรับอากาศ

เพื่อให้การซ่อมยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง และเครื่องปรับอากาศ ของหน่วยงานและ 
ส่วนราชการต่างๆ ของกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๔๒๘ จึงให้ยกเลิกคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ ๒๔๖๐/ ๒๔๔๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๔๔๓ และคำสั่ง 
กรุงเทพมหานครที่ ๒๓๔๒/ ๒๔๔๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๔๔๐ เร่ือง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อมยานพาหนะ 
เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง และให้หน่วยงานและส่วนราชการต่างๆ ชองกรุงเทพมหานครถือปฏิบัติเกี่ยวกับการ 
ซ่อมยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง และเครื่องปรับอากาศ ดังต่อไปนี้

๑. ให้หน่วยงานและส่วนราชการจัดซ่อมรถยนต์ประจำตำแหน่ง และรถยนต์ใช้งานส่วนกลางประเภท 
รถ๓ ง รถปิคอํพ รถจั๊ป รถโดยสาร ขนาด ๑๒-๑๔ ท่ีน่ัง รถตรวจการณ์ รถจักรยานยนต์ รถอื่นๆ ที่มีลักษณะ 
หรือประเภทเดืยวกันได้ทุกรายการ รวมทั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร โดยไม,ต้องส่งให้กองโรงงานช่างกล 
สำนักการคลัง ทำการซ่อมโดยไม่จำกัดวงเงิน

๒. ให้หน่วยงานและส่วนราชการจัดซ่อมยานพาหนะนอกเหนือจากข้อ ๑ เครื่องจักรกล เคร่ืองทุ่นแรง 
และเร ือต ่างๆ ได ้ท ุกชน ิดท ุกประเภทท ุกรายการ ภายในวงเงินค่าซ ่อมครั้งละไม'เก ิน ๑ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ .- บาท 
หากวงเงินเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ให้ส่งกองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง เป็นผู้ดำเนินการซ่อม

๓. เครื่องทุ่นแรง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขต่างๆ ให้ 
หน่วยงานและส่วนราชการดำเนินการจัดซ่อมได้ทุกชนิดทุกประเภททุกรายการโดยไม'ต้องส่งให้กองโรงงานช่างกล 
สำนักการคลัง ทำการซ่อม โดยไม'จำกัดวงเงิน

๔. ให้สำนักการร ะบายนํ้า ดำเนินการจัดซ่อมเครื่องสูบนํ้าประตูระบายนํ้า เครนยกเครื่องสูบนํ้า 
ประจำสถานีสูบนํ้า ตู้เมนไฟฟ้าและตู้ควบคุมเฉพาะสถานีสูบนํ้าที่มีเครื่องตักขยะอัตโนมัติ (แ6 3 ^  ปนIV โ๐1:ลโV 
โ6 ลโ โ61:นโท 17๐๓1: โล เ̂ทฐ) ภายในวงเงินค่าซ่อมครั้งละไม'เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ให้หน่วยงานและส่วนราชการโอนเงินค่าวัสดุซ่อมยานพาหนะที่ไต้รับเพื่อเป็นค่าซ่อมรถยนต์ไข้ 
งานหนักตั้งแต่ ๖ ล้อขึ้นไป เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงทุกชนิดทั้งหมด ให้แก'กองโรงงานช่างกล ตั้งแต่ 
ต้นปีงบประมาณ โดยให้ส่งคำขอโอนงบประมาณถึงสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครภายในวันที่ ๔ ตุลาคมของ 
ทุกปี หรือตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ
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๖. หากหน่วยงานและส่วนราชการไม,ประสงค์จะดำเนินการจัดซ่อมยานพาหนะตามข้อ ๑ หรือ 
ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง และเรือต่างๆ ตามข้อ ๒ โดยมีความประสงค์จะให้กองโรงงานช่างกล 
จัดซ่อมก็ให้กระทำได้ แต่จะจัดซ่อมภายในวงเงินงบประมาณที่โอนไปตั้งจ่ายให้กองโรงงานช่างกล ตามข้อ ๕ แล้ว 
เท่านั้น .

กรณีที่หน่วยงานและส่วนราชการจัดส่งยานพาหนะเข้าซ่อมในกองโรงงานช่างกล หรือแจ้งให้ 
กองโรงงานช่างกลจัดซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร ให้กองโรงงานช่างกลเบิกจ่ายค่าซ่อมจากเงินทุน 
หมุนเวียนของกองโรงงานช่างกลไปก่อน หรือกรณ ีท ี่งบประมาณค่าซ ่อมยานพาหนะ เครื่องจักรกล และ 
เครื่องทุ่นแรงชองหน่วยงานและส่วนราชการที่โอนให้กับกองโรงงานช่างกลหมดลง กองโรงงานช่างกลจะเบิกจ่าย 
ค่าซ่อมจากเงินทุนหมุนเวียนของุกองโรงงานช่างกลไปก่อน แต่ทั้งนี้ให้หน่วยงานและส่วนราชการตั้งฎีกาเบิกจ่าย 
ให้กองโรงงานช่างกล หรือขอจัดสรรงบประมาณหรือเสนอขอโอนงบประมาณเพื่อขดใช้หนี้ให้กองโรงงานช่างกล 
โดยเคร่งครัด ภายใน ๓ วันทำการ นับแต่ได้รับการแจ้งหนี้จากกองโรงงานช่างกล

๗. กรณีกองโรงงานช่างกล มีความจำเป็นต้องจ้างเหมาซ่อมหรือจัดทำอุปกรณ์อะไหล่ที่เกี่ยวเนื่องกับ 
งานซ่อม เพราะเหตุที่กองโรงงานช่างกลไม่มีเครื่องจักร หรือผู้ชำนาญการ หรือเป็นกรณีเร่งด่วน หรือปริมาณงานมี 
มาก หรือเป็นการจ้างตามแผนงานโอนงานไปสู่ภาคเอกซนให้จ้างเหมาไดํในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕ ๐๐,๐๐๐.-บาท 

๘. เมื่อหน่วยงานและส่วนราชการได้ดำเนินการบำรุงรักษา หรือจัดซ่อมยานพาหนะ เครื่องจักรกล 
เครื่องทุ่นแรง และเครื่องปรับอากาศแล้ว โดยจัดซ่อมเองหรือจ้างเหมาดำเนินการ ให้ส่งสำเนาไปสั่งซื้อหรือ 
ใบสั่งจ้างหรือสัญญาจ้างเหมาและนำอะไหล่เก่าส่งให้กองโรงงานช่างกล ภายใน ๗ วัน หลังจากซ่อมเสร็จเพื่อลง 
ประวัติ และให้แนบใบรับหนังสือจากกองโรงงานช่างกล ในการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง การส่งคืนอะไหล่เก่า 
ให้ส่งคืนเฉพาะอะไหล่ตามรายการที่แนบท้ายคำสั่งนี้

๙. ให้หน่วยงานและส่วนราขการควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณค่าซ่อมรถยนต์ 
ให้งานหนัก เครื่องจักรกล และเครื่องทุ่นแรง ให้ใช้จ่ายเพื่อการซ่อมตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ โดยให้ 
กองตรวจจ่าย สำนักการคลัง และฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตต่างๆ ตรวจสอบกรณีที่มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ค่าซ่อมรถยนต์ใช้งานหนัก (ตั้งแต่ ๖ ล้อข้ึนไป) เครื่องจักรกล และเครื่องทุ่นแรง ที่ตั้งไว้ที่หน่วยงานต่างๆ ให้ใช้ 
ซ่อมเฉพาะการจัดซ่อมรถยนต์ใช้งานหนัก เครื่องจักรกล และเครื่องทุ่นแรงเท่านั้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นด้นไป

ส่ัง ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

^1X0.* น  บ ' ^ * - * * * ' , , ' ,

(นางนินนาท ซลิตานนท์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
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รายการอะไหล่เก่าที่ต้องส่งคืนให้กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง 
คำสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี ๙๖๑/ ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ประ๓ ท รายการอะไหล่ หมายเหตุ

ระบบเครื่องยนต์ ๑. ฝาสูบ 0 7 1 ผ อ โ โ  515/7

๒. เพลาข้อเหวี่ยง อ โ / พ ^ โ ) / \ โ 7

๓. สู'กสูบ โ)57อ ผ

๙. เพลาลูกเบี้ยว อ /พ !ร แ /^ โ โ

๕. ล้อช่วยแรง โ 57พ 51555

๖. ปัมเซื้อเพลิง โ บ 51 เผ ช ธ 0 า 0 ผ  โบ)V)โ

โ บ 55 โบ)V)โ (5 5 5 0 7 1 0

๗. ปัมนํ้า พ /\7 5 โ  โบ)VIโ

๘. ปิมนํ้ามันเครื่อง 015 โบ)VIโ -

๙. ป้มเอซี โ550  โบโVIโ, /เ.อ . โบ )ฬ โ

ระบบส่งกำลัง ๑. จานกดคลัซ โ โ 555บ โ 5 โ57\75

๒. ผ้าคลัซพร้อมจาน อ 5 บ 7 อ บ  0150

๓. แม่ป๊มคลัซ 57515105โ  อ 5บ 7 อ บ  เพ \เผ

(3 เพืเองเกียร์ ธ โ / \ โ

๕. เสื้อเกียร์ อ/\55, 7โ/เผ51ฬ15510ผ

๖. หัวหมูเกียร์ บ 5 บ 7 0บ  บ อ บ 5เผอ

๗. ชุดเพลากลาง โ โ อ โ โ 5 5 5 โ  5 บ /7 7

๘. ชุดเฟิองท้าย อ ) โ โ โ โ โ ผ 7 เ/7

๙. เสื้อเพลาท้าย โ โ /7  /\755

๑๐. เพลาข้าง, เพลาขับ อโ)'V^ 5 บ ^ โ 7

6)6). ดุมล้อ โ)บธ, พ)-)555

ระบบบังคับเลี้ยว ๑. กระปุกพวงมาลัย 5755โเผอ  6 5 /7

๒. แกนพวงมาลัย 5755โเผ(5 5 บ ^ โ 7

๓. คันชัก อ โ /7  แ เผ^

๙. คันส่ง 715โ อ  อ

๕. พวงมาลัย 5755โเผอ  พ)-)555

๖๕๖



ประเภท รายการอะไหล่ หมายเหตุ

ระบบเบรค ๑ . แม่ป้มเบรค 075151058 88^X5 เฬ/\151 
๒. กระบอกเบรคที่ล้อ (IVนผอ58, ผ เ-1551, 88^X5 
๓ . หม้อลมเบรค 5170801\/เ/\5758 
๔, ฝืกเบรค 88^X5 55105 
๔. จานเบรค อ8บ1\/1, 88^X5

ระบบไฟฟ้า ๑ . ไดซาร์ท 055158^708
- ทุ่นไดซาร์ม 8 0 7 0 8
- ทีเลย์คอยล์ 51550 0015 - 

๒. ไดสตาร์ท 1ฬ0708577\87
- ทุ่นไดสตาร์ท /\81\/!/\7ช85
- เทีเองสตาร์ท 8151051 + 0507051 

๓ . กาวานาเร่งเครื่อง
๔. เกย์รวมหน้าปึทม์
๔. เครื่องวัดความเร็ว (เรือนไมล์) ท้ังชุด

ระบบไฮดรอลิค ๑ . ป๊มไฮโดรลิค 
๒. ชุดกระบอกไฮดรอลิค 
๓ . ชุดวาวล์ควบคุมการทำงาน 
๔. ชุดเกียร์ 8.7.0.

ระบบเครื่องปรบอากาศ ๑ . คอมเพรสเซอร์ 
๒. คอยล์เย็น 
๓ . คอยล์ร้อน 
๔. มอเตอร์พัดลม 
๔. พัดลมระบายความร้อน

ทุกระดับ - นอกเหนือจากรายการอะไหล่ที่ระบุไว้ หากรายการ 
อะไหล่ที่มีราคาเกิน ๔,๐๐๐.- บาท ให้ส่งอะไหล่เก่าคืน
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คำสั่งกรุงเทพมหานคร
ท ๔๒๗๙/ ๒๕๔๕

เร่ือง แก้ไขคำสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี ๑๕๕๐/ ๒๕๔๕ 
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๕

โดยที่เป ็นการสมควรแก้โขปรับปรุงการมอบอำนาจของผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครให้ปลัด 
กรุงเทพมหานครในเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การโอนกรรมสิทธิ้ลังหาริมทรัพย์ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราขบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๔๒๘ จึงให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ ๑๔๔๐/ ๒๔๔๔ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๔๔๔ 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การโอนกรรมลิทธิ้ลังหาริมทรัพย์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๗ มอบอำนาจให้ปลัดกรุงเทพมหานครหรือรองปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ปลัดกรุงเทพมหานคร 
มอบหมายตามสายงาน เป็นผู้มีอำนาจการโอนกรรมสิทธื้วัสดุที่กำหนดไว้ในข้อ ๗ และข้อ ๘ (๓) และข้อ ๘ (๔) 
แห่งระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การโอนทรัพย์สินที่ไม'มีลักษณะเป็นการจำหน่ายตามข้อบัญญัติ 
กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๔๔๓”

ทั้งนี้ให่ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป

ลัง ณ วันท ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๔

(นายมุดดาผ้า หมันงะ)
รองผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร  

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๖๔๘



“  บ ัน ท ึก ข ้อ ค ว า ม

ส่วนราชการ สำนักเการคลัง..(สำนักงาน!.ศร'ษฐกิจ.การ!?!.ลัง โทร...๐..๒๒!อ.๔;..๔๖๘®..หรือโท.ร.,.๑๖๖๑).....
ท ี่ ก.ท.:๑๓0 ๕ /๗ ๘ ๘ ๘ .................................... วัน'ท่ี....๒๓..พฤศ:I'กาย.'น..๒๕;!๔๙.....................................
เร ื่อ ง  กา!'กำกับดูแ'ลกา:รใช้.'รฺถสำหรับ'ข้าร;าชการุผู้มสิ'ทธิไ!ร้รีบเงิน1ค่า,ตอๆชแทนเหเมาจ่าย!.เทบ!าารใช้!ถ.ประจำ. 
ตำแหน่ง

เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ห ัวหน้าผ ู้ตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

ด้วยปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้สำนักการคลังเวียนแจ้งหน่วยงานเพื่อทราบและถือ 
ปฏิบัติกรณีการกำกับดูแลการใช้รถสำหรับช้าราชการผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการใช้รถ 
ประจำตำแหน่งเพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการ 
จัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับช้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง

พร้อมนี้ จึงขอส่งหนังสือสำนักการคลัง ท่ี กท ๑๓๐๕/ ๖๘๘๖ ลงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๙ เร่ือง 
การกำกับดูแลการใช้รถสำหรับช้าราชการผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการใช้รถประจำตำแหน่ง 
มาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นายปรีชา สุขสนเทศ)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

๖๔๙



บ ัน ท ึก ข ้อ ค ว า ม

ส ่ว น ร า ซ ก า ร ....สำนักการ,คลัง..(สำนักงาน.เศรษฐกิจการ.คลัง โทร.,,..๐.๒๒๒๔1๔๖๘๑.หรือโทร.,.๑๖๖®)......
ท ี ก.ท..®!ะกฺ๐๕/ ๖๘๘๖ วนที.....®.^..ดู.กาก.^...!?.^.^.
เร ื่อ ง ...กา.!]ๆ .ๆ .!กับ.1ดู..แล.การ'ใช้รถ.สำหรับ!:ารา.'ชุ..การ.ผ้มี.สิทธิ]!วัรับ.ผิ.,ม.ค่าตอ.'บ..แทน!.หมาจ่ายแทนการใช้รถ

ประจำตำแหน่ง

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร 

' ต้นเรื่อง
กรณีกระทรวงมหาดไทยส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ท่ี นร 

๐๕๐(ะ/ว ๑๔๑ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๙ เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่า 
ตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิไต้รถประจำตำแหน่ง

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ
สำนักการคลังพิจารณาแล้วเห ็นว่ากรณีนี้กรุงเทพมหานครมีระเบียบกำหนดให้ถือปฏิบ ัติ 

เป็นการเฉพาะ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และอัตราการ 
ขอรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือนแทนการใช้รถประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๔๙ แต่อย่างไรก็ตามเห็น 
ควรเวียนแจ้งกำชับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครในการกำกับดูแลการใช้รถสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิไต้รับ 
เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการใช้รถประจำตำแหน่ง ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี้

๑. เมื่อข้าราชการผู้มีสิทธิฯ ไต้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายๆ แล้ว ให้จัดหารถยนต์ส่วน 
ตัวมาใช้ในการปฏิบัติราชการในตำแหน่งหน้าที่หรือที่ไต้รับมอบหมายโดยขอบหรืองานที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับ 
งานในตำแหน่งหน้าที่ หรือฐานะที่ดำรงตำแหน่งนั้น รวมตลอดถึงการใช้เพื่อเดินทางไป-กลับระหว่างที่พักและ 
สำนักงาน และเพื่อการอื่นที่จำเป็นและเหมาะสมแก่การดำรงตำแหน่งหน้าที่ในหมู่ข้าราชการและสังคมโดยให้ 
หัวหน้าหน่วยงานควบคุมกำกับดูแลมิให้มีการประพฤติมิชอบโดยการนำรถส่วนกลาง หรือรถประจำตำแหน่ง 
ไปใช้อีก หากผูใดฝ่าแนถือเป็นความผิดวินัย

๒. กรณีที่ไต้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการชั่วคราวและไต้รับการอนุมัติตามระเบียบสำนัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมชองทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ และ 
ที่แกํไขเพิ่มเติมให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดิน 
ทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งมีสิทธิขออนุมัติใช้รถยนต์ของทางราชการเป็นพาหนะ 
ในการเดินทางไปราชการไต้

๓. นอกจากหัวหน้าหน่วยงานจะกำกับดูแลแล้ว เห็นควรมอบหมายให้กองตรวจสอบภายใน 
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบการใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายๆ ว่ามีการกระทำที่ 
ชัดต่อระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และอัตราการขอรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่าย 
เป็นรายเดือนแทนการใช้รถรประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๔๙โดยมีการนำรถส่วนกลาง หรือรถประจำตำแหน่งไปใช้อีก 
หรือไม' อย่างไร ซึ่งหากพบว่าช้าราชการผู้มีสิทธิฯ กระทำการที่ชัดต่อระเบียบฯ ให้กองตรวจสอบภายมในสำนัก 
ปลัดกรุงเทพมหานคร รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานทราบ หรือกรณีช้าราชการ 
ผู้มีสิทธิฯ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดชองหน่วยงานนั้นๆ กระทำผิดเอง เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบอาจไม่กล้ารายงาน

๖ ๖ ๐



ผลการตรวจสอบ เห็นควรให้กองตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานครรายงานผลการตรวจสอบต่อ 
ผู้บ ังคับบัญชาระดับที่เหนือกว่าขึ้นไปของผู้บังคับบัญชาระดับสูงสุดของหน่วยงานได้ทราบโดยตรงโดยไม่ถือ 
เป็นการปฏิบัติข้ามสายการบังคับบัญชาที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รายงานมีความผิดทางวินัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบสำนักการคลังจักได้เวียนแจ้งหน่วยงานเพื่อทราบและ
ถือปฏิบัติต่อไป

^  ฯ เ^ /— '  ^
(นายนิคม ไวยรัซพานิซ)

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

-เห ็นชอบ
- ด่าเนินการตามเสนอ

(นายพงศ์คักติฐ์เสมสันต์)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

รักษาราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

๖ ๖ ๑



ท มท ๐๒๐๓.๔/ว ๓๔๒๔
ถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในลังกัด มท. หัวหน้า

สำนักงานรัฐมนตรี ผู้ลริหาร ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด สป. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด 
และหน่วยงานตรวจสอบภายใน สป.

ตามที่สำนักเลชาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งเวียน มติคณะรัฐมนตรี (๓๑ สิงหาคม ๒๔๔๗) เกี่ยว 
กับ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง สำหรับช้าราชการผู้มีสิทธิ 
ได้รถยนต์ประจำตำแหน่ง มาเพื่อทราบ น้ัน กระทรวงการคลัง แจ้งเพิ่มเติมว่า ได้เสนอเรื่องการปรับปรุงมติ 
คณะรัฐมนตรี เร่ือง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับช้าราชการ 
ผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา และคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อรันที่ ๑๙ 
กันยายน ๒๔๔๙ ลงมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมา 
จ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับช้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่งที่กระทรวงการคลังได้ 
ปรับปรุงแล้ว รายละเอียดตามสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ท่ี นร ๐๔๐๔/ว ๑๔๑ 
ลงรันที่ ๒๔ กันยายน ๒๔๔๙ เร่ือง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่าย 
แทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับช้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

ไ ^

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง 
กองคลัง
โทร. ๐๒-๒๒๒-๔๘๗๔ มท. ๔๐๓๔๗ 
โทรสาร ๐๒-๒๒๒-๗๑๗๒
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ท่ี นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๑

เร่ือง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำ 
ตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง

เรียน. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ท่ี นร ๐๕๐๔/ว ๑๘๒ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๙.๖/ ๑๖๘๔๙ 

ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๙
ตามที่ได้ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี (๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗) เกี่ยวกันเรื่อง การเบ ิกจ่ายเงินด่า 

ตอบแทนเหมาจ่ายแทนการวัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถยนต์ประจำตำแหน่ง มา 
เพื่อทราบความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

กระทรวงการคลังได้เสนอเรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบ ิกจ ่ายเง ินด ่า 
ตอบแทนเหมาจ่ายแทนการวัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง มาเพื่อ 
คณะรัฐมนตรีพิจารณา ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ลงมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และ 
แนวทางการปฏิบัติเก ี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินด่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการวัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับ 
ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่งที่กระทรวงการคลังได้ปรับปรุงแล้ว (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วน 
ท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๙.๖/ ๑๖๘๔๙ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๙)

๖๖๓



จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดแจ้งหน่วยงานในสังกัดรวมทั้งผ้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป
ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายรองพล เจริญพันธุ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๔ 
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ 
ผ ผ ผ .0ลชเท61:.ปำล!50ห.30.1:1า

๖๖๔



ท่ี กค ๐๔๐๙.๖/ ๖๘๔๙ ' กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๔ กันยายน ๒๔๔๙
เรื่อง การปรับปรุงมตคิคณะรัฐมนตรี เร่ือง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำ 

ตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๔๐๔/ว ๑๘๒ ลงวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๔๔๗ 

ด่วนที่สุด ท่ี นร ๐๔๐๔/ ๔๙๓๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๔๔๙ ด่วนที่สุด ท่ี นร ๐๔๐๓/(คกก.๔.๒) 
ลงวันท่ี ๑ ๘ สิงหาคม๒๔๔๙ และด่วนที่สุด ท่ี นร ๐๔๐๓/(คกก.๔.๒)/ ๙๗๗๖ลงวันที่๒๔สิงหาคม 
๒๔๔๙

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๙.๖/ ๑๔๔๑๒ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๔๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการ 
ผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง
ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๔๔๗ 

เร่ือง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำ 
ตำแหน่งเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว น้ัน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี 
กค ๐๔๐๙.๖/ ๑๔๔๑๒ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๔๙ ซึ่งต่อมาคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
คณะที่ ๔.๒ (ฝ่ายกฎหมายๆ) ได้พิจารณาเรื่อ'งด้งกล่าวเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๔๔๙ และมีมติรับหลักการ 
การขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๔๔๗ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และเห็นควร 
มอบให้กระทรวงการคลังรับไปปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาประจำ 
ตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิฯ ตามประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ อีกครั้งหนึ่ง-แล้ว 
นำเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป น้ัน

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทน 
การจัดหาประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่งตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง 
เสนอตํอฅคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔.๒ (ฝ่ายกฎหมายฯ) เรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๖๖๙



จึงเรียนมาเพื่อโปรดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ทนง พิทยะ 
(นายทนง พิทยะ) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง
สำนักมาตรฐานด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง 
กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
โทร. ๐-๒๒๗๓-๙๙๘๔ โทรสาร 0-๒๒๗๓-๙๖๐๙

๖๖๖



หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาประจำตำแหน่งสำหรับ
ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง

๑. ให้ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งตามระเบียบรถราชการของข้าราชการแต่ละประเภท 
แต่ละคนเป็นผู้เลือกใช้สิทธิเลือกรับรถประจำตำแหน่งที่ทางราชการจัดหาให้ หรือเลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมา 
จ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งตามความประสงค์ของตนเอง ทั้งกรณีช้าราชการผู้ม ีส ิทธิฯ เดิม และ 
ช้าราชการที่เช้าสู่ตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับรถประจภำตำแหน่งเป็นครั้งแรกให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไช 
ดังนี้

๑.๑ กรณีประสงค์เลือกรับรถประจำตำแหน่งให้หน่วยงานจัดรถประจำตำแหน่งที่มีอยู่ในเวลา 
นั้นให้ช้าราชการผู้มีสิทธิฯ ใช้ปฏิบัติงานไปจนกว่าจะหมดอายุการใช้งาน (อายุการใช้งาน ๖ ปี) หรือสิ้นสุดสัญญา 
เช่า (๕ ปี) และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้วห้ามมิให้หน่วยงานจัดหารถมาทดแทนรถเดิม ไม่ว่าจะโดยวิธีซื้อ 
หรือเช่า แต่ให้ใช้วิธีการการจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายฯ ให้กับช้าราชการผู้มีสิทธิๆ ต่อไป

๑.๒ กรณีประสงค์เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายๆ ให้หน่วยงานใช้วิธีจ่ายเงินค่าตอบแทน 
เหมาจ่ายฯ ให้กับผู้มีสิทธิได้ตามความประสงค์ สำหรับรถที่มีอยู,ให้ดำเนินการตามข้อ ๒

๑.๓ ช้าราชการผู้มีสิทธิๆ ที่ใช้สิทธิเลือกแล้วไม'สามารถเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิขณะที่ดำรง 
ตำแหน่งนั้น เว้นแต่ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิเลือกได้

๒. การบริหารจัดการรถประจำตำแหน่งที่ว ่างอยู่ เน ื่องจากการเล ือกรับค่าตอบแทนเหมาจ่ายฯ 
ของ'ช้าราชการผู้มีสิ,ทธิ,ฯ ให้หน่วยงานถือปฏิบัติ ดังนี้

๒.๑ กรณีรถที่จ ัดหามาโดยวิธีซื้อและรถยังไม'หมดอายุการใช้งาน (อายุการใช้งาน ๖ ปี) 
ให้ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงประเภทรถจากรถประจำตำแหน่งเป็นรถส่วนกลางหรือรถรับรองของหน่วยงานตาม 
ระเบียบว่าด้วยรถราชการแต่ละประเภทหรือตามที่สำนักงบประมาณกำหนด หรือดำเนินการจำหน่ายตามระเปียป 
ว่าด้วยการพัสดุต่อไป

๒.๒ กรณีรถที่จัดหามาโดยวิธีเช่าและรถยังไม'สิ้นสุดสัญญาเช่า (๕ ปี) หรือตามระยะเวลาที่ได้ 
รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานเจรจาต่อรองกับบริษัทคู'สัญญา เซ่น 
ขอเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้รถจากรถประจำตำแหน่งเป็นรถส่วนกลางหรือรถรับรอง หรือขอเปลี่ยนแปลงแก่ไช 
สัญญาเช่าที่มิอยู่เดิมโดยกำหนดเงื่อนไขและอัตราค่าเช่าให้เหมาะสมและเกิดความเป็นธรรมระหว่างเอกซนคู่สัญญา 
โดยจะต้องไม่ทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายที่ไม'คุ้มกับประโยซน่ที่ทางราชการพึงได้รับ ทั้งนี้ ให้เป็นดุลพินิจของหัวหน้า 
ส่วนราชการ

๒.๓ จากการดำเนินการในข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ แล้ว หากพิจารณาเห็นว่า รถที่ว่างอยู่นั้นไม่มี 
ความจำเป็นจะใช้เป็นรถส่วนกลาง รถรับรอง หรือรถประจำตำแหน่ง หรือไม'อาจเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่ากับบริษัท 
คู่สัญญาได้ให้หน่วยงานส่งรถดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดโดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงแต่ละกระทรวง'บริหาร 
จัดการรถยนต์ดังกล่าวและจัดสรรให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงนั้นๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ทังบี หน่วย 
งานที่เป็นผู้เช่ารถยังคงเป็นผู้รับผิดชอบค่าเช่า สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เซ่น ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง ค่าบำรุงรักษา รวม 
ทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถดังกล่าว ให้หน่วยงานที่นำรถไปใช้เป็นผู้รับผิดชอบ

๖๖๗



สำหรับหน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวงให้เป็นดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้บริหารจัดการและ 
จัดสรรตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น

๓ . การกำกับดูแล
๓.๑ เมื่อข้าราชการผู้มีสิทธิฯ ไต้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายฯ แล้ว ให้จัดหารถยนต์ส่วน 

ตัวมาใช้ในการปฏิบัติราชการในตำแหน่งหน้าที่หรือที่ไต้รับมอบหมายโดยชอบหรืองานที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับงาน 
ในตำแหน่งหน้าที่หรือฐานะที่ดำรงตำแหน่งนั้นรวมตลอดถึงการใช้เพื่อเดินทางไป-กลับระหว่างที่พักและสำนักงาน 
และเพื่อการอื่นที่จำเป็นและเหมาะสมแก'การดำรงตำแหน่งหน้าที่ในหมู'ข้าราชการและสังคมโดยให้หัวหน้าส่วน 
ราชการควบคุมกำกับดูแลมิให้มีการประพฤติมิชอบโดยการนำรถส่วนกลางรถรับรอง หรือรถประจำตำแหน่งไป 
ใช้อีก หากผู้ใดฝ่าฝ่นถือเป็นความผิดวินัย

๓.๒ กรณีที่ไต้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการชั่วคราวและไต้รับการอนุมัติตามระเบียบสำนัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่ 
แก้ไขเพิ่มเติม ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งมีสิทธิขออนุมัติใช้รถยนต์ของทางราชการเป็นพาหนะในการ 
เดินทางไปราชการไต้

๓.๓ นอกจากหัวหน้าส่วนราชการจะกำกับดูแลแล้ว เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบ 
ภายในของหน่วยงานตรวจสอบการใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายฯ ว่ามีการกระทำที่ขัดต่อ 
มติคณะรัฐมนตรีโดยมีการนำรถส่วนกลาง รถรับรอง หรือรถประจำตำแหน่งไปใช้อีกหรือไม่ อย่างไร ซึ่งหากพบว่า 
ช้าราชการผู้มีสิทธิๆ กระทำการที่ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ 
ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดชองหน่วยงานทราบตามลำดับชั้นต่อไป หรือกรณีช้าราชการผู้มีสิทธิๆ เป็นผู้บังคับบัญชา 
สูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ กระทำผิดเอง เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบอาจไม่กล้ารายงานผลการตรวจสอบ เห็นควรให้ 
หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานผลตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชาระดับที่เหนือกว่าขึ้นไปของผู้บังคับ 
บัญชาระดับสูงสุดของหน่วยงานไต้ทราบโดยตรงโดยไม่ถือเป็นการปฏิบัติช้ามลายการบังคับบัญชาที่จะทำให้เจ้า 
หน้าที่ผู้รายงานมีความผิดทางวินัย

๔. หลักเกณฑ์ที่ไต้กำหนดขึ้นนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป สำหรับ 
อัตราค่าตอบแทนเหมาจ่ายฯ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๔๗ ตามเดิมต่อไป ได้แก่

๔.๑ ระดับรองอธิบดีหรือรองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกซื่ออย่างอื่นเทียบเท่ารองอธิบดี อัตรา 
๒๕,๕๐๐ บาท/คน/เดือน

๔.๒ ระดับอธิบดี รองปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกซื่ออย่างอื่นเทียบเท่าอธิบดี 
อัตรา ๓๑,๘๐๐ บาท/คน/เดือน

๔.๓ ระดับปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกซื่ออย่างอื่นเทียบเท่าปลัดกระทรวง 
อัตรา ๔๑,๐๐๐ บาท/คน/เดือน

๕. ให้กระทรวงการคลังกำหนดวิธีปฏิบัติในการดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและวินิจนัย 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในข้อ ๑
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๖. สิทธิการได้รับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายฯ ให้เริ่มมีสิทธินับตั้งแต่วันที่ข้าราชการผู้มีสิทธิฯ ได้ส่ง 
คืนรถประจำตำแหน่งให้กับหน่วยงานส่วนวิธีการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายฯให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการ 
จ่ายเงินเดือนข้าราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม ส่วนจะเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณงบใด รายการใด ให้เป็นไป 
ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

๗. เพื่อเป็นการแกํไฃบิญหาในเรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ ที่มอบหมายให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดสำนักนายก 
รัฐมนตรี และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการแกไขบิญหาข้อขัดข้องต่างๆ 
ในภาพรวมให้ครบถ้วน ขัดเจน คล่องตัว และเป็นธรรมแก'ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเซ่น กรณีการไม'ปฏิบัติตาม 
นัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ โดยการใช้สิทธิเลือกที่แตกต่างกันเนื่องจากความเข้าใจที่ 
คลาดเคลื่อนในสาระสำคัญของมติดังกล่าว หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการคนใหม่และมีการ 
เลือกที่แตกต่างจากที่หัวหน้าส่วนราชการคนเดิมได้เลือกไว้ซึ่งกรณีดังกล่าวไม'เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี หรือ 
กรณีที่หน่วยงานมิได้จัดหารถประจำตำแหน่งให้และไม'จ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายฯ ให้ข้าราชการผู้มีสิทธิฯ 
เพื่อซดเชยภาระค่าใช้จ่ายที่ข้าราชการได้นำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในการปฏิบัติราชการ ดังนั้นในกรณีที่การปฏิบัติ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ ยังไม'เรียบร้อยทำให้ข้าราชการผู้มีสิทธิฯ เดิมซึ่งยังมิได้รับรถ 
ประจำตำแหน่ง ให้หัวหน้าส่วนราชการใช้ดุลพินิจดำเนินการตามความเหมาะสม สำหรับงบประมาณที่ต้องใช้ใน 
การดังกล่าวให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

อน่ึง หลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการการปรับปรุงคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๔๗ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอแล้ว หากข้าราชการผู้มีสิทธิฯ ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวข้างตันประสงค์จะ 
เลือกขอรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายฯ ต่อไป ก็ให้หน่วยงานตำเนินการตามความประสงค์ของข้าราชการผู้มีสิทธิฯ 
ดังกล่าว แต่หากประสงค์ที่จะให้หน่วยงานจัดหารถให้ ก็ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่
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ด่วนท่ีสุด
ท่ี นร ๐๔๐๔/ว ๑๘๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐
๑๐ กันยายน ๒๕๔๗

เร่ือง การเบ ิกจ่ายเง ินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้ม ีส ิทธิ 
ได้รถยนต์ประจำตำแหน่ง

เรียน รองนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๙.๖/ ๑๒๔๒๐ 

ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๔๗
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๒/ ๑๑๓๘๗ 

ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๔๔๗

ด้วยกระทรวงการคลังได้เสนอเรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถ 
ประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถยนต์ประจำตำแหน่ง มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซี่งกระทรวง 
การต่างประเทศได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดรปรากฏ 
ตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๘ (ฝ่ายกฎหมายฯ) ซึ่งมีรองนายก 
รัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานกรรมการพิจารณาแล้ว มีประเด็นอภิปรายและมติ ดังนี้ 

๑. ประเด็นอภิปราย
๑.๑ การกำหนดค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง คณะรัฐมนตรีได้ 

มีมติ (๒๙ กรกฎาคม ๒๔๔๖ และ ๗ สิงหาคม ๒๔๔๖) เห็นชอบให้กระทรวงการคลังรับไปศึกษาร่วมกับสำนัก 
งบประมาณ สำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณในลักษณะค่าตอบแทนเหมา 
จ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถยนต์ประจำตำแหน่งและกำหนดระเบียบ 
ปฏิบัติให้สอดคล้องต่อไป และต่อมาส่วนราชการดังกล่าวได้เสนอผลการพิจารณาเพื่อดำเนินการ ซึ่งคณะ 
กรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๗ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการแต่ยังมีประเด็น 
ปึญหาเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนเหมาจ่ายว่าควรจะเป็นอัตราเท่าใดจึงจะเป็นการเหมาะสม จึงได้มอบหมาย 
ให้กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณไปร่วมกันพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงท้ัง ๒ หน่วยงานไดไปพิจารณา 
แล้ว จึงได้เสนออัตราค่าตอบแทนเหมาจ่ายมาเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑.๑.๑ ระดับรองอธิบดีหรือเทียบเท่า ๒๔,๔๐๐ บาท/คน/เดือน 
๑.๑.๒ ระดับอธิบดี รองปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ๓๑,๘๐๐ บาท/คน/เดือน 
๑.๑.๓ ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ๔๑,๐๐๐ บาท/คน/เดือน 

ซึ่งอัตราค่าตอบแทนเหมาจ่ายดังกล่าว กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณได้ศึกษาโดยเชิญบริษัทธนชาติๆ 
ซึ่งเป็นบริษัทที่ปร ะกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อการซื้อรถยนต์มาให้ข้อมูล ตลอดจนเจรจาต่อรอง 
เงื่อนไขต่างๆ เพื่อประโยชน์ของข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถรประจำตำแหน่ง และพิจารณาอัตราที่เป็นไปไดืในการ
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กำหนดอัตราค่าตอบแทนซึ่งอยู่บนเงื่อนไขดังต่อไปนี้ กล่าวคือ ไม'มีเงินดาวน์ ระยะเวลาการผ่อนชำระ ๖ ปี อัตรา 
ดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๖๙ สำหรับภาษีเงินได้จากค่าตอบแทนเหมาจ่ายนั้น ไม,ควรให้มีการยกเว้นเนื่องจากเป็นหลัก 
การสำคัญทางภาษีและเงินค่าตอบแทนในลักษณะนี้ที่ทางราชการจ่ายให้ก็ไม่เคยยกเว้นภาษีให้หากคณะรัฐมนตรี 
เห็นว่าอัตราค่าตอบแทนเหมาจ่ายยังไม,รจูงใจก็อาจพิจารณาเพิ่มอัตราให้จะเหมาะสมกว่า

๑.๒ โดยที่ภารกิจของส่วนราชการบางแห่งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถประจำตำแหน่ง เซ่น 
ผู้ว่าราชการจังหวัด ในลังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งประจำในส่วนภูมิภาค มีความจำเป็นต้องใช้รถเพื่อการตรวจ 
ราชการตามพื้นที่ในความรับผิดชอบ ซึ่งในบางครั้งมีความจำเป็นต้องใช้รถตลอด ๒๔ ซม. และอาจใช้เป็นรถ 
รับรองในบางโอกาส หรือกระทรวงการต่างประเทศ โดยเฉพาะช้าราชการที่ประจำการอยู1ในต่างประเทศเห็น 
ควรให้คงมีรถประจำตำแหน่งไว่ในรูปแบบเดิม และควรใช้ระบบการเช่าจะเหมาะสมกว่าการซื้อ ทั้งนี้ เนื่องจาก 
ค่าบำรุงรักษาโดยเฉพาะในการซ่อมมีราคาแพงมาก หรือในส่วนของศาลยุติธรรมในบางตำแหน่งที่เป็นตำแหน่ง 
ระดับสูงก็ควรกำหนดให้มีรถประจำตำแหน่งเพื่อความเหมาะสม เซ่น ประธานศาลฎีกา ดังน้ัน การนำระบบ 
การจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายในเรื่องนี้มาใช้โดยกำหนดเป็นมาตรการบังคับให้ช้าราชการทุกคนที่มีสิทธิไต้รับรถ 
ประจำตำแหน่งต้องรับค่าตอบแทนเหมาจ่ายดังกล่าวอาจเกิด'ปิญหาในทางปฏิบัติไต้ แต่อย่างไรก็ตามการกำหนด 
ให้ช้าราชการมีสิทธิในการเลือกโดยเสรีนั้นก็จะทำให้การนำระบบการจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายไม,เป็นไปตาม 
เปีาหมาย กล่าวคือไม,สามารถลดค่าใช้จ่ายในภาครัฐลงไต้ เนื่องจากส่วนราชการต่างๆ ยังคงมีรถประจำตำแหน่ง 
รถยนต์ส่วนกลาง พนักงานขับรถ หรือหมวดยานพาหนะเหมือนเดิม ประกอบกับเป็นเรื่องเชิงนโยบาย เห็นควร 
นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่าจะให้ช้าราชการบางตำแหน่งที่มีสิทธิไต้รถประจำตำแหน่งมีสิทธิเลือก หรือให้ 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐระดับกรมเป็นผู้เลือก

๑.๓ โดยที่ป้จจุบันมีส่วนราชการหรือหน่วยงานชองรัฐ ซึ่งไต้รับงบประมาณในการจัดหา 
รถประจำตำแหน่งในปีงบประมาณ ๒๕๔๗ แต่ยังไม่ไต้ดำเนินการเพราะต้องรอดำเนินการตามระบบการจ่ายค่า 
ตอบแทนเหมาจ่าย เห็นควรเร่งดำเนินการเรื่องนี้โดยด่วน และเพื่อให้สอดคล้องกับระบบงบประมาณของประเทศ 
ควรประกาศให้พร้อมกันในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป

๑.๔ .เมื่อมีการนำระบบค่าตอบแทนเหมาจ่ายมาใช้แล้วควรมีหน่วยงานงานกลาง เซ่น 
กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ หรือสำนักงบประมาณในการเจรจาต่อรองกับบริษัทการเงินหรือบริษัทขาย 
รถยนต์และบริษัทประกันภัย เพื่อที่ช้าราชการที่ใช้สิทธิเบิกค่าตอบแทนเหมาจ่ายสามารถซื้อรถไดิในราคาที่สามารถ 
ผ่อนชำระในระยะเวลาที่ยาวขึ้นในอัตราดอกเบี้ยตํ่า และจ่ายเบี้ยประกันไต้ถูกลง ตลอดจนอาจจะไต้รับสิทธิพิเศษ 
อ่ืนๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับอัตราที่พิจารณากำหนด

๑.๕ เมื่อมีการนำระบบค่าตอบแทนเหมาจ่ายมาใช้แล้วควรมีการแกไขปรับปรุงระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกันโดยให้รับประเด็นดังต่อไปนี้ไป 
พิจารณาด้วย

๑.๕ .๑ห้ามมิให้ช้าราชการผู้เลือกที่จะรับค่าตอบแทนเหมาจ่ายนำรถยนต์ส่วนกลางของทาง
ราชการไปใช้

๑ .๕.๒ ควรมีมาตรการควบคุมการกำหนดตำแหน่งที่มีสิทธิไต้รถประจำตำแหน่งไว้ 
๑.๕.๓ มาตรการรับเง ินค ่าตอบแทนเหมาจ ่ายม ีให ้นำมาใช ้ก ับช ้าราชการท ี่ประจำการอย ู่ใน  

ต่างประเทศหรือช้าราชการที่หน่วยงานระดับกรมเลือกให้มีรถประจำตำแหน่ง

๖ ๗ ๑



๑.๔.๔ ควรปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการรถราชการให้เหมาะสมโดยควรเพิ่ม 
ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวด้วย 

๒. มติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
เห็นควรให้เสนอเรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 

สำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถยนต์ประจำตำแหน่งตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและ 
ให้กร ะทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ ปละสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับประเด็นอภิปราย ข้อ ๑.๒- 
๑.๕ ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเห็นควรให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๔๗ เป็นด้นไป

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ ลงมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การ 
เบิกจ่ายและอัตราค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถรประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำ 
ตำแหน่ง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ (หนังสือ ท่ี กค ๐๔๐๙.๖/ ๑๒๔๒๐ ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๔๗)โดยให้ 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๔๗ เป็นต้นไป และให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงาน 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับประเด็นอภิปรายข้อ ๑.๒-๑.๔ ของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
คณะที่ ๘ (ฝ่ายกฎหมายฯ) [รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการ] ไปดำเนินการในส่วนที่ 
เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐรับความเห็นของคณะรัฐมนตรีไปถือปฏิบัติด้วย คังนี้ 

๑. ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐระดับกรมเป็นผู้เสือกว่าข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำ 
ตำแหน่งในสังกัดทั้งหมด จะขอรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่าย หรือจะใช้รถประจำตำแหน่งที่ทางราชการจัดหาให้ 
เว้นแต่ข้าราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการที่ประจำการอยู,ในต่าง 
ประเทศ ให็ใข้รถรประจำตำแหน่งที่ทางราชการจัดหาให้

๒. กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้เลือกขอรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแล้ว การจัดหา 
รถยนต์ส่วนคัวมาใช้ในการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้มีสิทธินั้น ขอให้พิจารณาจัดหาให้เหมาะสมกับเกียรติ 
และฐานะตำแหน่งราชการที่ตนดำรงอยู่ด้วย

๓ . กรณีท ี่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใดยังม พีันธะผูกพันตามสัญญาเช่ารถประจำตำแหน่ง 
อยู่ก่อนและสัญญายังไม่สิ้นสุดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๔๗ หากประสงค์จะเลือกขอรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่าย 
แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง ให้เริ่มดำเนินการได้เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงแล้ว

๔. สำหรับงบประมาณที่จะต้องใช้จ่ายเพื่อการนี้ ให้ใช้จากงบประมาณปกติในการจัดหายาน 
พาหนะของส่วนราชการ หรือหน่วยงานนั้นๆ เอง

๔. เมื่อเลือกรับเงินตอบแทนเหมาจ่ายแล้ว ให้ส่วนราชการและหน่วยงานควบคุม กำกับ และดูแล 
มีให้มีการประพฤติมิขอบ โดยการนำรถส่วนกลางหรือรถประจำตำแหน่งไปใช้อีก หากผู้ใดฝ่าแนให้ถือเป็นความ 
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง และให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับรถราชการให้สอดคล้อง 
กันด้วย

๖๗๒



จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบวรคักดิ้ อุวรรณโณ) 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๑๐ กันยายน ๒(ะ๔๗

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘ 
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

๖๗๓



บ น ท ึก ข ้อ ค ว า ม

ส ่ว น ร า ช ก า ร  สำฟ้คภว.!!.คสังุ..Xกองท"!■ .ไปิ̂ น̂ .Xไ̂ ย์สิ.ษ.̂ ล.!?-'ฟ้เ?.̂ ..ใ̂ ].'?.-..]1®.,̂ ^ ...............................................
ท ีก .ท . 1๗๐๐๐/ ๓๑๖.๕ ว น ท ี ® ก.ไ!?!.̂ ...'??.1̂ !̂??.
เร ื่อ ง  กำ.หน.!!!.,̂ .ลัก.1เก.5ณ!ฒ์ไร!?นกร:รม!สิ.ท;ธ!.เละจ'ายฃาดเ.ครองเญ:บลูก1จ้าง,ขอเงกรงเท.พ.มหา.นคร................. .

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร 

เรื่ลงเดิม
๑. กองการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานครได้ขออนุมัติจ่ายขาดเครื่อง 

แบบลูกจ้างชั่วคราวศูนย์ส่งเสริมการท'องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนักประซาสัมพันธ์ จำนวน ๘๐ คนๆ 
ละ ๒ ขุด รวม ๑๖๐ ขุด และรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายสมควร รวีรัฐ)ไดให้สำนักการคลังพิจารณาเสนอ 

๒. สำนักการคลังได้พ ิจารณาและขออนุม ัต ิให ้จ ่ายขาดเครื่องแบบดังกล่าว ตามระเบียบ 
กรุงเทพมหานครว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้าง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒

รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายสมควร รวีรัฐ) ได้สั่งการให้สำนักการคลังพิจารณายกร่าง 
คำสั่งการกำหนดหลักเกณฑ์ การโอนจ่ายขาดเครื่องแบบลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร โดยให้มีสาระสำคัญ ดังนี้

- กำหนดตำแหน่งลูกจ้างที่เหมาะสม จำเป็นได้รับจ่ายขาดเครื่องแบบ
- การจ่ายขาดเครื่องแบบจำนวนที่ขุดต่อปี
- ราคาในการจัดซื้อหรือจ้างตัดเครื่องแบบต่อขุด
- ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ซึ่งลูกจ้างนั้นสังกัด 

อยู่เป็นผู้ม ีอำนาจอนุมัติจ่ายขาดเครื่องแบบ-ส่วนการจัดหาให้ดำเนินการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่า 
ด้วยการพัสดุ

- หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่จำเป็น
โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 

ข้อเท็จจริง -
กรุงเทพมหานครได้กำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวประเภทที่ต้องออกไปปฏิบัติ 

งานภายนอกสำนักงาน เพื่อให้บริการประซาซนด้านต่างๆ แต่งเครื่องแบบเหมือนกันเพื่อความเป็นระเบียบ 
เร ียบร ้อย โดยกำหนดตำแหน่งตามบันท ึก กองการเจ ้าหน ้าท ี่ สำน ักปลัดกรุงเทพมหานคร ท่ี กทม. 
๐๓๐๒/ ๑๖๑๗๑ ลงวันที, ๖ ธันวาคม ๒๕๒๕ บันทึกที, กท ๐๓๐๒/ ๖๘๐๓ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๖ ไว้ 
แล้ว นอกจากนั้น สำนักอนามัยได้ขอกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ตามบันทึกสำนักอนามัย 
ท่ี กท ๒๐๐๑/ ๑๑๙๐ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๓๐ จำนวน ๑๓ ตำแหน่งให้มีสิทธิ้ได้รับการจ่ายขาดเครื่องแบบ 
สำหรับลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล การให้บริการแก,ผู้ป่วยในหน้าที่ 
ของสำนักอนามัยและสำนักการแพทย์ ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติตำแหน่งลูกจ้างดังกล่าวไว้ 
แล้วเซ่นเดียวกัน

๖๗๔



ขคพจารณาและขอเสนคแนะ
สำนักการคลังได้พิจารณาแล้วเพื่อให้กรุงเทพมหานครได้มีหลักเกณฑ์ในการโอนกรรมสิทธิ้และ 

จ่ายขาดเครื่องแบบลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว โดยกำหนดวิธีปฏิบัติตำแหน่งที่สมควรได้รับเครื่องแบบให้ 
เป็นแนวทางเดียวกัน และปฏิบัติตามข้อ ๑๕ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๓๘ 
สำนักการคลังได้จัดทำคำสั่งกรุงเทพมหานครกำหนดหลักเกณฑ์การโอนกรรมสิทธึ๋และจ่ายขาดเครื่องแบบลูกจ้าง 
และมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน แนบมาพร้อมบันทึกไว้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นขอบขอได้โปรดนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลง 
นามในคำสั่งกรุงเทพมหานคร อำนาจเป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และตามข้อ ๕, ๑๕ และ ๑๘ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง การทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๓๘

■‘ร ะ —

(นายสมฤกษ์ วุฑฒิปรีชา) 
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

เรียน ผว.กทม.
เพื่อโปรดอนุมัติและลงนามในคำสั่ง 

ที่แนบตาม สนค. เสนอ

เรียน ผว.กทม.
เพื่อโปรดอนุมัติและลงนาม

สมควร รวิรัฐ 
(นายสมคร รวิรัฐ)

รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

ญาณเดช ทองสิมา 
(นายญาณเดช ทองสิมา)

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อนุมัติ ลงนามแล้ว 
พิจิฅต รัตตกุล 

(นายพิจิตต รัตตกุล)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๖๗๕



บ ัน ท ึก ข ้อ ค ว า ม

ส ่ว น ร า ช ก า ร ....ศาลาว่าการกรงเทพ.มหาน1คุร.(สำนักปลัดกรงเทพ;มหาน.ค ุร ุ.โทร:..๒๒๔๓๐๓๓)....................
ท ื คุ.ท..9๓๐๒./ ๑๐๖ ๐................................................  ว น ท ื .̂..มิสูนํคุ..̂ .ท..!?.^]?โ1.............................................
เร ื่อ ง ...การใช้และควบคม.ดูแลรักษารถราชการ.......................................................................................................

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการกองในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
และหัวหน้สำนักงานเขตสาขา

ด้วยปรากฏว่ามีฃ้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครได้นำรถยนต์ของทางราชการไป 
ใช้ประโยชน์เพื่อกิจการอื่นซึ่งมิใช่ราชการ หรือเมื่อเสร็จจากงานราชการแล้ว ผู้ฃับฃี่มิได้ส่งมอบรถยนต์พร้อม 
กุญแจให้เจ้าหน้าที่ผู้เก็บรักษารถ กลับนำรถไปใช้ส่วนตัวและเก็บรักษาไจ้ที่บ้านและผู้ฃับขี่บางรายขับรถด้วย 
ความเร็วสูงอันอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ

ฉะนั้นเพื่อให้การใช้และการควบคุมดูแลรักษารถชองทางราชการเป็นไปโดยรัดกุมจึงให้ผู้บังคับ 
บัญชากำชับช้าราชการและลูกจ้าง ตลอดจนพนักงานขับรถยนต์ไห้เอาใจใส่ในการปฏิบัติเกี่ยวกับรถราชการ 
ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี 
๔๕๑/ ๒๕๑๗ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๑๗ เร่ือง การใช้และควบคุมดูแลรักษารถชองทางราชการโดยเคร่งครัด 
และ,ขอยก'ว่า

๑. การนำรถส่วนกลางออกปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพมหานคร หรือนอกเวลาราชการต้อง 
รายงานขออนุมัติต่อปลัดกรุงเทพมหานคร

๒. ให้ผู้บังคับบัญชาคอยกวดขันและกำชับพนักงานขับรถให้มิความสำนึกในหน้าที่ ตลอด 
จนมิความรับผิดชอบคอยตรวจสอบดูแลสภาพของรถก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อให้รถยนต์อยู่ในสภาพ 
ที่พร้อมจะใช้งานได้ตลอดเวลา และขณะปฏิบัติหน้าที่ให้ขับรถด้วยความระมัดระวังอย่าให้เป็นที่ตำหนิแก, 
ผู้พบเห็น

๓ . เมื่อนำรถออกปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว ห้ามนำรถไปเก็บรักษาไว้ที่บ้านหรือที่อื่นนอกจาก 
สถานที่เก็บรถ พร้อมทั้งให้มอบกุญแจให้เจ้าหน้าที่ผู้เก็บรักษารถ การจะนำรถไปเก็บรักษาที่อื่นต้องรายงานขอ 
อนุมัติต่อปลัดกรุงเทพมหานคร

๔. การใช้รถส่วนกลางให้ใช้เฉพาะในราชการเท่านั้น ห้ามนำรถส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ 
ส่วนตัวโดยเด็ดขาด

๕. หากพบว,ามิผู้ฝ่าแน กรุงเทพมหานครจะพิจารณาโทษทางวินัยตามควรแก'กรณี

๖๗๖



จึงเรียนมาเพี่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ตรี ภวภูตานนท์ 
(นายตรี ภวภูตานนท์) 
ปลัดกรุงเทพมหานคร

๖๗๗



บ ัน ท ึก ข ้อ ค ว า ม

ส ่ว น ร า ช ก า ร .....บีวัลาว่า.ก.ารุ.กร.'ง!:ท'พ.ม'ห;านุเคุร(สำนัก.การ!ค;ลัง โทร....๒๔๔๔๖๘๑)..........................................
ท ี ก ุท ุเฝ0๐๐/๑๒๙๗................................................  ว น 1ที.....!?. .̂.!IX11'นิๆ.คุ.^..!?.^.?)........................................
เร ื่อ ง  การใซ้และควบคมดแลรักษา'รถของ'ทาง;ราชการ.........................................................................................

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร หัวหน้า 
สำนักงานเขตสาขา และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิขย์ของกรุงเทพมหานคร

ด้วยปรากฏว่าป ัจจุบ ัน รถยนต์ส่วนกลางของกรุงเทพมหานคร ประเภทรถจักรยานยนต์ 
หน่วยงานต่างๆ มิได้มีการควบคุมดูแลอย่างรัดกุมเพียงพอ เป็นเหตุให้ผู้ฃับฃี่หรือผู้!ม'มีหน้าที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ 
เป็นประโยชน์ส่วนตัว หรือนำไปใช้โดยมิได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ และมิได้เก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ที่กำหนด 
รวมทั้งมีการนำรถไปทำการตัดแปลงแกไข ทำให้เกิดเสียงตังก่อความรำคาญในขณะช้บฃี่ พฤติการณ์ดังกล่าว 
เป็นการไม'ถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง และบันทึกสั่งการที่เกี่ยวช้องเป็นเหตุให้เกิดการสิ้นเปลือง 
งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านนํ้ามันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมและอาจได้รับการตำหนิจากประขาซน 
ทำให้กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหาย

เพื่อให้การใช้และควบคุมดูแลรักษารถส่วนกลางประเภทรถจักรยานยนต์ เป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อยและเกิดประโยซน์แก่ราชการ จึงให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติดังนี้

๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ระเบียบ คำส่ัง และบันทึกสั่งการที่เกี่ยวช้อง
โดยเคร่งครัด

๒. เมื่อเสร็จจากการปฏิบัติงานประจำวันแล้ว ให้ผู้ขับขี่หรือผู้!ด้รับมอบหมายให้ช้บฃี่จากผู้ 
มีอำนาจส่งมอบรถพร้อมกุญแจให้แก'เจ้าหน้าที่ผู้เก็บรักษารถที่หน่วยงานมอบหมาย

๓. ให้เก็บรักษารถไว้ ณ สถานท่ีท่ีหน่วยงานกำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ 
๔. การใช้รถให ้ใช ้ได ้เฉพาะงานราชการของกรุงเทพมหานคร หรือเพ ื่อประโยชน์ของ 

กรุงเทพมหานครเท่านั้น
๔. ห้ามนำรถออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ 
๖. ผู้ช้บฃี่หรือผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช้บขี่จากผู้มีอำนาจต้องดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพ 

เรียบร้อย เหมือนเซ่นวิญณูซนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง และห้ามทำการดัดแปลงแกไขสภาพรถให้ผิดไป 
จากเดิม เว้นแต่เป็นการซ่อมแซมหรือดัดแปลงที่ได้รับอนุญาตจากผู้มือำนาจแล้ว

๗. ผู้ขับ1ข่ี,หรือผู้!ด้รับมอบหมาย'ให้'ช้บขี่จากผู้มือำนาจ ต้องใช้ความระมัดระวังในการช้บขี่ ไม' 
ขับขี่ด้วยความเร็วเกินสมควร หรือในลักษณะหวาดเสียว ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ และความเสียหายแก'ชีวิต 
ร่างกายหรือทรัพย์สิน ของทางราชการและผู้อื่น

๘. หากมีการฝ่าผินหรือไม'ปฏิบัติตาม ให้พิจารณาดำเนินการทางวินัยกับผู้ท ี่เกี่ยวช้องตาม
ควรแก'กรณี

๖๗๘



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ตรี ภวภูตานนท์ 
(นายตรี ภวภูตานนท์) 
ปลัดกรุงเทพมหานคร

๖๗๙



บ ัน ท ึก ข ้อ ค ว า ม

ส่วนราชการ ....กรูง!-.'ทพมหาน[คร(สำนักการ!จลังโ:ทร..๐.๒๒๒๔.๔๖'๘๑.'หรื]อโท.ร:.®๖๖®.โทร;สาร๐๒.'๒๒!อ..๖๒๓๖)
^ ก.ท.®.๓๐.̂ /!9®.?)........................................... วนฬี.....̂ .9..ภู. .̂ไ!รู้^สิ..!?’.̂ .̂ .??!
เรื่อง...กไ!เบิกจ':า!!?ค่าใช้จ่าย'ท่ี].กิดจา;กก;ๆ;ร]ซ้ท!พ.ยากรูร่วมกัน............................................................................

เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ห ัวหน้าผ ู้ตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๒๐๓.(ะ/ว ๑๔๖ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม 
๒๔๔๗ และสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑ ๑ ๐ ลงวันท ี่๒๔ ธ ันวาคม๒๔๔๖ เรื่อง การ 
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวช้อง ส่วนในข้อ ๔ 
ของหนังสือกระทรวงการคลังดังกล่าว ให้นำเงินที่เก็บจากส่วนราชการที่ขอใช้อาคารนำล่งเป็นรายได้ของ 

กรุงเทพมหานคร

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

1

(นั04เนฐนํนฑ ทวีสิน) 
ปลัดกรงเทพมหานคร

๖ ๘ ๐



ท มท ๐๒๐๓.๔/ว ๑๔๖
ถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. หัวหน้า

สำนักงานรัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด สป. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด 
และหน่วยงานตรวจสอบภายใน สป.

พร้อมนี้ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๑๐ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม 
๒๔๔๖ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มาเพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องทราบ 
และถือใ

กระทรวงมหาดไทย 
๑๔ มกราคม ๒๔๔๗

สำนักงานปลัดกระทรวง 
กองคลัง
โทร. ๐๒-๒๒๒-๔๘๗๔, ๔๐๓๔๗ 
โทรสาร ๐๒-๒๒๒-๗๑๗๒

๖๘๑



ท กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๑๐ กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๔ ธันวาคม ๒๔๔๖
เร่ือง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๔๐๔.๔/ว ๔๑ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๔๔๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังได้กำหนดให้ส่วนราชการที่เช่าอาคารของเอกซน 
ทั้งหมดหรือบางส่วนหรือขอใช้อาคารร่วมกับส่วนราชการอื่นเพื่อเป็นสถานที่ทำการสามารถใช้ใบเสร็จรับเงิน 
ค่าสาธารณูปโภคที่ออกในนามเอกซนหรือส่วนราชการอื่นเป็นใบสำคัญคู'จ่ายได้ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เนื่องจากในปิจจุบันมีส่วนราชการหลายแห่งที่ใช้ 
อาคารร่วมกับส่วนราชการอื่นเพื่อเป็นสถานที่ทำการ โดยมีการใช้ทรัพยากรภายในอาคารร่วมกัน ดังน้ัน เพื่อ 
ให้เกิดความสะดวกในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกันดังกล่าว และเพื่อความคล่องตัว 
ในการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย จึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้ส่วนราชการถือเป็นหลักปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้ส่วนราชการเจ้าของอาคารและส่วนราชการที่ขอใช้อาคาร ตกลงกำหนดลัดส่วนค่าใช้ 
จ่ายที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

๒. เมื่อส่วนราชการเจ้าของอาคารได้รับใบแจ้งหนี้แล้วให้เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวจาก 
ส่วนราชการที่ขอใช้อาคารตามลัดส่วนที่ตกลงกันไว้เพื่อสมทบจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามใบแจ้งหนี้

๓. เมื่อส่วนราชการเจ้าของอาคารได้รับใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายดังก่ล่าวแล้วให้ส่งสำเนาใบ 
เสร็จรับเงินให้ส่วนราชการที่ขอใช้อาคาร เพื่อให้ส่วนราชการนั้นใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินดังกล่าวเป็นใบสำคัญ 
คู'จ่าย

๔. กรณ ีท ี่ส ่วนราชการเจ้าของอาคารไม'สามารถเรียกเก็บเงินค่าใช้จ ่ายดังกล่าวจากส่วน 
ราชการท ี่ขอใช ้อาคารได ้ท ันและส่วนราชการเจ ้าของอาคารได ้เบ ิกจ ่ายเง ินงบประมาณของตนชำระหนี้ 
ค่าใช้จ่ายไปก่อนแล้ว เงินที่เก็บจากส่วนราชการที่ขอใช้อาคารในภายหลังให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ทั้งน ี้ให ้ 
ส่วนราชการเจ้าของอาคารออกใบเสร็จรับเงินให้กับส่วนราชการที่ขอใช้อาคารเพื่อใช้เป็นใบสำคัญคู่จ่ายต่อไป



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

/ เ)  0 ./(**^-*-
นายสมหมาย ภาษี)

รองปลัดกระทรวงการคลัง 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจต้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง
สำนักมาตรฐานต้านกฎหมายและระเบียบการคลัง 
กลุ่มกฎหมายและระเบียบต้านการเบิกจ่าย 
โทร. ๐-๒๒๗๓-๙๕๔๙

๖ ๘ ฅ
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ส่วนราชการ...กองงบประมาณ โทร. ๒๒๔-๔๙๕๖............................................................................
ท ื ก,ท..'๐๓0๕/ส ู.๘๒๙.......................................  ว้นทื ๕.มี่ถ,นายน..1๒๕๓๒............................................
เร ื่อ ง ...ขอค.วามเห็น'ชอบใ'นการจัดสร;51.งิ;น กรณีผเลการ,ปรุ:ะกวดราคาส-งกว่าที่ตั้งงฺบูประมาณ..........................

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
เรื่องเดิม ตามที่ไดโปรดสั่งการในท้ายบันทึกการเสนคขออนุมัติจ้างขคงสำนักงานเขตปทุมวัน 

ท่ี กท ๐๓๐๗/ ๒๒๒๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๒ ความว่า “ให้ กปท. และ กงม. ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
ต่อไป กรณีจำเป็นต้องจัดสรรเงินสมทบให้ กปท. สรุปเสนอผู้สั่งจ้างพิจารณาสั่งการเห็นขอบก่อน จึงดำเนินกา 
ราขออนุมัติจัดสรรเงิน” น้ัน ขณะนี้ สำนักต่างๆ ไต้ดำเนินการประกวดราคาแล้ว ปรากฏว่าผลการประกวด 
ราคาสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ และไต้เสนอขอโอนงบประมาณเหลือจ่าย หรือขอจัดสรรเงินไปสมทบเพื่อให้ 
สามารถดำเนินการไต้ตามเป้าหมาย

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ กงม.พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้สั่งการไว้ 
สำหรับการดำเนินการประกวดราคาของสำนักงานเขตต่างๆ เห็นควรให้สำนักต่างๆ ที่มีผลการประกวดราคา 
สูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้จำเป็นต้องมี่การจัดหาเงินสมทบให้หน่วยงานที่ดำเนินการประกวดราคาสรุปเสนอ 
ผู้สั่งจ้างพิจารณาสั่งการเห็นชอบก่อน จึงเสนอขอจัดสรรเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กงม.จะไต้แจ้งให้สำนักต่างๆ ทราบเป็นแนวทาง
ปฏ ิบ ัต ิ

ซูศักด บูรณสมภพ
(นายชูคักดิ้ บูรณสมภพ)

ผู้อำนวยการกอง กองงบประมาณ 
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ขอบดำเนินการตามเสนอ

ตรี ภวภูตานนท์ 
(นายตรี ภวภูตานนท์)

รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
รักษาการในตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร 

๖ ม.ย. ๒๕๓๒

๖๘๔
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ส่วนราชการ สำ.'ฒั.ปลัด.10.รู:?.เทพม:หา.'นคร..(กองงบ.ประมา]ณ.โ'ทร:.๒๒๒๔๐๙๐๓.)............................
ท ี่ ก.ท..๐๓๐๕/ส ..๖๑๔..............................................ว ัน ท ี่ ๕..เม.,ษา.ย.น..๒๕;๓๔.................................................
เร ื่อ ง ...การโอนเปลี่ยนแปลงรายการที่ขอกันเงินไว้เบ ิกเหลื่อมปี............................................................................

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร 
เรื่องเดิม
ผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติให้หน่วยงานต่างๆ กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๓ และงบประมาณเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๓ไว้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
จำนวน ๖๑๔ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๓๔๑,๘๘๔,๙๖๕ บาท รายละเอ ียดตามสำเนาบ ันท ึกท ี่ กท 
๐๓๐๕/ ๑๖๘๗ ลงวันท ๒๗ กันยายน ๒๕๓๓ ทแนบ

ข้อเท็จจริง
๑. ขณะนี้มีหลายหน่วยงานมีป้ญหาอุปสรรคเป็นเหตุให้ไม,สามารถดำเนินการตามรายการ 

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีได้ จึงเสนอขออนุมัติโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
๒. ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๙ หมวด ๔ ข้อ ๑๔ 

กำหนดว่า การโอนรายจ่ายและการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดไว้ในรายการใด 
สำหรับหน่วยงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด

๓ . ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติ 
เกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๓ กำหนดอำนาจในการโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 

ข้อ ๒๒ การโอนหรือการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดไว้ในรายการใดของงาน 
หรือโครงการใด ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
ไปยังงานหรือโครงการหรือรายการอื่น ในหน่วยงานเดียวกันหรือต่างหน่วยงานให้ยื่นคำขอตามแบบที่ปลัด 
กรุงเทพมหานครกำหนด

.........ฯลฯ..........
ข้อ ๒๓ ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร มีอำนาจโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณราย 

จ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวด 
ค่าสาธารณปโภค หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ในหน่วยงานเดียวกันหรือระหว่างหน่วยงาน

ข้อ ๒๔ ให้ผ ู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบ 
ประมาณ รายจ ่าย ดังนี้

(๑) โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายในหมวดอื่นนอกเหนือ
จากที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๓

(๒) โอนงบกลางระหว่างรายการ หรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการในงบกลาง 
(๓) โอนงบประมาณรายจ่ายระหว่างหน่วยงานกับงบกลาง

๖ ๘ ๕



ข้อ ๒๕ การโอน การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือการยกเลิกไม่ดำเนินการงบประมาณรายจ่าย 
งบกลางที่ได้รับการจัดสรร ให้เป็นอำนาจของผู้อนุมัติเงินงบกลาง

ข้อ ๒๖ การโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งเป็นงานหรือโครงการที่มิได้ระบุไวในข้อบัญญัติงบ 
ประมาณรายจ่ายประจำปี หรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ในกรณีการโอนงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง และมีผลทำให้ต้องผูกพันงบประมาณปีต่อๆ 
ไป จะต้องขอรับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร

๔. ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี ๑๒๗๑/ ๒๕๓๔ ส่ัง ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๔ ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร มอบอำนาจให้ปลัดกรุงเทพมหานครในการอนุมัติการโอนหรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบ 
ประมาณรายจ่ายทุกหมวดรายจ่ายในหน่วยงานเดียวกัน หรือระหว่างหน่วยงานยกเว้นการโอนหรือเปลี่ยนแปลง 
รายละเอียดงบประมาณดังกล่าวมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๕. ตามหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี สร ๐๒๐๑/ว ๙ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๒๒ 
ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๒๒ และให้ถือปฏิบัติ ซึ่งตามข้อ ๓ กำหนดว่า '‘ไม่ควรอนุมัติ 
ให้เปลี่ยนแปลงรายการที่ขอกันเงินๆ ไว้ หรือให้นำเงินกันฯ ไปใช้เพื่อการอื่น”

๖. ตามหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี สร ๐๒๐๑/ว ๕๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๒๒ 
ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๒ และให้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง รายการที่ขอกัน 
เงินไว้เบิกเหลื่อมปี ซึ่งกำหนดว่า “ในกรณีท ี่ม ีความจำเป ็นและเพ ื่อม ิให ้เก ิดความเสียหายแก'ราชการสำนัก 
งบประมาณอาจอนุมัติให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนแปลงรายการเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีได้และถือว่าการ 
อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรา'ยการดังกล่าวเป็นข้อยกเว้นของหลักการทั่วไป ซึ่งจะต้องกระทำภายในขอบเขตจำกัด”

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ
กองงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามนัยข้อ ๑๔ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง วิธี 

การงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๙ และข้อ ๒๒, ๒๓, ๒๔ ชองระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภท 
รายรับ-รายจ่ายฯ พ.ศ. ๒๕๓๓ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือปลัดกรุงเทพมหานครมีอำนาจในการโอนหรือ 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดไว้ในรายการใดสำหรับหน่วยงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีหรือตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม แต่มิได้กล่าวถึงการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการเงินกัน 
ไว้เบิกเหลื่อมปี ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าไม'ควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการที่ 
ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือให้นำเงินที่กันไวิไปใข้เพื่อการอื่น ยกเว้น กรณีที่มีความจำเป็น และเพื่อมิให้เกิดความ 
เสียหายแก'ราชการอาจให้มีการเปลี่ยนแปลงรายการเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีได้ ซึ่งจะต้องกระทำภายในชอบเขต 
จำกัด

ดัง'น้ัน เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
และเกิดประโยชน์แก'ราชการ เห็นควรกำหนดนโยบายให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ 
ตั้งงบประมาณไวิโดยเร็ว

๒. ไม่ควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการเงินกันฯ ผิดไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้ขอกันเงินฯ ไว้ ยกเว้น 
การเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินที่ฃอกันฯ ไว้โดยให้หน่วยงานเสนอขออนุมัติต่อผู้ว่า

๖๘๖



ราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป อำนาจการอนุมัติเป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๒๘ “(๒) ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานครมีอำนาจในการสั่งอนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการของกรุงเทพมหานคร”

๓. ไม,ควรอนุมัติให่โอนเงินกันฯ ไปใช้เพื่อการอื่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อ
พิจารณาต่อไป

ชูศักดึ๋ บูรณสมภพ 
(นายชูคักดิ้ บูรณสมภพ)

ผู้อำนวยการกอง กองงบประมาณ 
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

เรียน ผว.กทม.
เห็นควรให้ความเห็นชอบตาม กงม. เสนอ

(นายทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

เรียน ผอ.กงม.
กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงเงินกันให้โอนเปลี่ยนแปลงได้ 

เฉพาะที่จำเป็นจริงๆ และเสนอเป็นกรณีๆ ไป

พันเอก วินัย สมพงษ์ 
(วินัย สมพงษ์)

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

๒๖ เม.ย. ๒๔๓๔

๖๘๗



^  บ น ท ึก ข ้อ ค ว า ม

ส ่ว น ร า ช ก า ร ....ศ .ๆ .'ลาว :าการ;กร!เท พ ม ห าน ค !!ท ร:.๒ ๐ ๐ ๐ ..............................................................................

ท ี ก.ท..0๑๐๐/๙๓ ๔  ว น ท ี ® . .............................................
เร่ือง...ก.. !ๆจัดส.รุ!งบ.ปร:ะเมา.ณูในรายการ'ท่ี.มี.การ;บริ'จาคเงิน:สมทบ........................................................................

เรียน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานคร
ด้วยปรากฏว่า ประซาซนที่ต้องการให้กทม. สร้างสาธารณูปโภคโดยทราบแน่ซัดว่า กทม.ไม่มี 

งบประมาณพอที่จะจัดสร้างให้ทันท'วงที จึงให้มีการเสนอบริจาคเงินสมทบด้วยวาจาก็มีเป็นลายลักษณ์อักษร 
ก็มี เมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณแล้วไม่จ่ายเงินตามสัญญา ผู้ที่กล่าวด้วยวาจาอ้างว่าไม่เคยสัญญา 
ส่วนผู้ที่ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรก็อ้างว่าสถานการณ์ทางการเงินไม่อำนวย ไม,สามารถบริจาคเงินสมทบได้

จึงให้ปฏิบัติดังนี้คือ ตั้งแต่นี้ต ่อไปหลักฐานในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดังกล่าวจะ 
ต้องมีทั้งหนังสือสัญญาพร้อมด้วยเงินสดหรือเช็คเสนอมาคราวเดียวกัน มิฉะนั้นจะไม,มีการพิจารณาจัดสรร 
งบประมาณแต่อย่างใด

พล.ต. / ใ ^
(จำลอง ศรีเมือง)

ผู้ว่าราซการกรุงเทพมหานคร

กองงบประมาณ

เวียนให้ทราบเพื่อถือปฏิบัติทั่วกัน 
และสำเนานำเรียน รผว. กทม. ทุกท่านทราบ

ว่าที่ร้อยตรี เสมอใจ พุ่มพวง 
(เสมอใจพุ่มพวง)

ปลัดกรุงเทพมหานคร 
วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๓๐
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ส่วนราชการ...กองงบประมาณ (ฟ้ายวิชาการ โทร. ๒๒๔๐๙๐๓)...-........ ...........................................
ท ี ก.ท..'๐๓0๕/ ๒๐๙๐ วนที..... .̂.. .̂ท.ไก. .̂..'?.1̂??.^.................................................
เร ื่อ ง  ก.'IIจำ.แนุก:ประ.เ..ภท.รุ;ายู;จ่ายูตา;นุงบประมาณ............................................................................. .................

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการกองใน 
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภา 
กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าสำนักงานเขตสาขา และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ 
กรุงเทพมหานคร

พร้อมบันทึกนี้ กองงบประมาณขอส่งบันทึกที่ กท ๐๓๐๕/ส. ๓๐๖ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๓๙ เรื่อง การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ถาวร มหัทธนวัฒน์ 
(นางถาวร มหัทธนวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองงบประมาณ 
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

๖๘๙



บ ัน ท ึก ข ้อ ค ว า ม

ส่วนราชการ...กองงบประมาณ•(ฟ้ายวิชา'การ โทร. ๒๒๔๐๙๐๓)........................................................
^ กท.0๓ ๐^ส^๓๐๖ วน'ที....!??.®...ป.'!)รุ].').ฟ้!รุ.?..!??.̂ .?!.................................
เร่ือง...การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ.................... ............................................................
เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร 

เรื่องเดิม
สำนักงบประมาณได้มีหนังสือที่ นร ๐๔๐๓/ว ๐๓๙ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๓๙ เร่ือง การ 

จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ โดยได้ปรับปรุงรายการค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างควบคุมงาน ค่าจ้าง 
บริษัทที่ปรึกษา และค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ (0ห6โปไลน!.) ซึ่งเดิมให้เบิกจ่ายจากเงินงบ 
ประมาณในหมวดรายจ่ายอื่น แต่ในทางปฏิบัติมีบิญหาหลายประการ ดังน้ัน เพื่อให้การจัดทำและการบริหารงบ 
ประมาณเป็นไปด้วยความสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงได้ปรับปรุงการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
ดังนี้

๑. ค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างควบคุมงาน ให้เบิกจ่ายจากหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ในลักษณะค่าสิ่งก่อสร้าง

๒. ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา
๒.๑ ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหรือเพื่อให้!ด้มาซึ่งครุภัณฑ์ 

หรือสิ่งก่อสร้าง ให้เบิกจ่ายจากหมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดีนและสิ่งก่อสร้าง ในลักษณะค่าครุภัณฑ์หรือค่าสิ่งก่อสร้าง 
แล้วแต่กรณี

๒.๒ ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาไม,เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหรือไม,ได้มาซึ่งครุภัณฑ์ 
หรือสิ่งก่อสร้าง ให้เบ ิกจ่ายจากหมวดรายจ่ายอื่น เซ ่นค่าจ้างศึกษาพัฒนาระบบการจราจรค่าจ้างบริหารการ 
จัดการระบบต่างๆ ฯลฯ

๓ . ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ (0ห6โปาลน0 ให้เบิกจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในลักษณะค่าครุภัณฑ์

ข้อเท็จจริง
ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับ 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๓๓ ข้อ ๑ ๐ กำหนดว่า “การจำแนกประเภทรายจ่ายตามหมวดรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นไป 
ตามรายละเอืยดที่ปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด”

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ
กองงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดทำและบริหารงานงบประมาณในส่วน 

ที่เก ี่ยวกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวมทั้งการจัดทำและการบริหารงบประมาณ 
ของกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับสำนักงบประมาณ จึงเห็นควรเวียนแจ้งการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม 
งบประมาณดังกล่าวให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและถือปฏิบัติ

๖๙๐



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นซอบกองงบประมาณจักให้ดำเนินการต่อไป

ถาวร มหัฑธนวัฒน์ 
(นางถาวร มหัฑธนวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองงบประมาณ 
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

เห็นชอบ

, . . 0 .
(นายประเสริฐ สมะลาภา) 

ปลัดกรุงเทพมหานคร 
๒๗ ก.พ. ๒๕๓๙

๖ ๙ ๑



ด่วนมาก
ท นร ๐๔๐๓/ว ๐๓๙

เรื่อง การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง หนังสือสำนักงบประมาณ ท่ี นร ๐๔๐๒/ว ๐๓๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๓๔

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงบประมาณได้เวียนแจ้งหนังสือ “ การจำแนกประเภทรายจ ่าย 
ตามงบประมาณ” เพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทราบและถือเป็นหลักปฏิบัติในการตั้งและเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณ น้ัน

โดยที่หนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณได้กำหนดรายการค่าจ้างออกแบบ ค่า 
จ้างควบคุมงาน ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา และค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ ((^6โปาลนI)ให้เบิก'จ่าย 
จากเงินงบประมาณในหมวดรายจ่ายอื่นนั้นในทางปฏิบัติมีบิญหาหลายประการ ดังน้ัน เพื่อให้การจัดทำและการ 
บริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงได้ปรับปรุงการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม 
งบประมาณ ดังนี้

๑. ค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างควบคุมงาน ให้เบิกจ่ายจากหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ในลักษณะค่าสิ่งก่อสร้าง

๒. ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา
๒.๑ ค่าจ้างบริษ ัทท ี่ปรึกษาซึ่งเก ี่ยวก ับครุภ ัณฑ ์หรือส ิ่งก ่อสร้างหรือเพ ื่อให ้ใต ้มาซ ึ่ง 

ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ให้เบิกจ่ายจากหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างใบลักษณะค่าครุภัณฑ์หรือค่า 
สิ่งก่อสร้าง แล้วแต่กรณี

๒.๒ ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาไม'เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหรือไม'ได้มาซึ่งครุภัณฑ์ 
หรือสิ่งก่อสร้าง ให้เบ ิกจ่ายจากหมวดรายจ่ายอื่น เซ ่นค่าจ้างศึกษาพัฒนาระบบการจราจรค่าจ้างบริหารการ 
จัดการระบบต่างๆ ฯลฯ

๓ .  ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ ( 0 /6 โปาลนI)ให้เบิกจ่ายจากหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในลักษณะค่าครุภัณฑ์

๖๙๒



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

เสรี สุขสถาพร 
(นายเสรี สุขสถาพร)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองกฎหมายและระเบียบ 
โทร. ๒๗๓-๙๙๓๗

๖๙๓



บ น ท ึก ข ้อ ค ว า ม

ส่วนราชการ...กอ!ง:ฒ .'ป ระม าณ .!,ท[ร:..๒ ๒ ๔ ๓ ๐ ๔ ๒ ...................................................

ทื 0^.๐๓๐๕/๒0^๕.................................... ว,,นที.....?!?,...'ถืนั'ไ.*!!̂ ...*?!.̂ .̂ .
เร่ือง...ก.ๆ!'ขออนุม)ติ.เงินงบกลาง..รายการ.เงินสำร;อง;จ่า!ย.เพ่ือกร:ณีฉกเฉิน,หรือจำ.เป็น.

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการกองใน 
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภา 
กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต

พร้อมนี้ กองงบประมาณขอส่งบันทึกที่ กท ๐๓๐๕/ส. ๓๒๖ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ 
เรื่อง การขออนุมัติเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพ ื่อกรณีฉ ุกเฉ ินหรือจำเป ็น และหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ท่ี มท ๐๒๑๕.๒/ว ๔๓๖ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ถาวร มหัทธนวัฒน์ 
(นางถาวร มหัทธนวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองงบประมาณ 
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

๖๙๔



บ ัน ท ึก ข ้อ ค ว า ม

ส ่ว น ร า ช ก า ร ....กอ.งง.บ,ป.ระ.ม.'าณ โ:ทร..๒๒๔๓.๐๔๑.............................................................................................
ท ี ก ุท.0๓0๕/ ส....๓๒๖..............................................  ว น ท ี เอ๖ .ก!มภาพนุฐ..๒^๓๙
เร ื่อ ง ...การ'ขอ.อุ.นุมัติ.เงิน.'ญกลาง.รายกา;รเงินสำรอง'จ่ายเพื่อกรณีฉกุเฉินหรือจำ.เป็น.........................................

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร 
เรื่ลงเดิม
๑. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๒๑๕.๒/ว ๔๓๖ ลงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ แจ้งว่า 

เพื่อให้การขออนุมัติเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของกระทรวงมหาดไทย 
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๓๘ และเป็นไปอย่างมีเอกภาพ กระทรวงมหาดไทย 
จึงขอให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏินัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. การขออนุมัติเงินงบกลางๆ น้ัน หากมิใซ่กรณีจำเป็นเร่งด่วนที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย 
แก,ทางราขการแล้ว ขอให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเจียดจ่ายจากงบประมาณปกติ โดยการปรับแผนการ 
ดำเนินงานประจำปี หรือเจียดจ่ายจากเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี หรือนำไปขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณถัดไป

๒. ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีความจำเป็นจะต้องขออนุมัติเงินงบกลางๆ เสนอเรื่องต่อ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณาโดยตรงเมื่อรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบแล้วจึงให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ลงนามส่งดำขอให้สำนักงบประมาณเพื่อ 
ดำเนินการต่อไป

๒. ปลัดกรุงเทพมหานครโปรดให้กองงบประมาณพิจารณาดำเนินการ 
ข้อเท็จจริง
๑. กรุงเทพมหานครจะต้องถือปฏิบัติในการขอใช้งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล งบกลาง 

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
๒. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท ๐๒๐๖/ว ๖๘๖ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 

๒๕๓๓ ได้แจ้งการปฏิบัติในการขออนุมัติเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีอุกเฉินหรือจำเป็น โดย 
ดำเนินการเซ่นเดียวกับข้อ ๒ และปลัดกรุงเทพมหานครไต้พิจารณาให้หน่วยงานต่างๆ ถือปฏิบัติตามหนังสือ 
กองงบประมาณที่ กท ๐๓๐๕/ส. ๒๘๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๓๓ ที่แนบ

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ กองงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้งหน่วยงานต่างๆ 
ทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

๖๙๕



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดสั่งการ

ถาวร มหัทธนวัฒน์ 
(นางถาวร มหัทธนวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองงบประมาณ 
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

เห็นชอบ

(นายประเสริฐ สมะลาภา) 
ปลัดกรุงเทพมหานคร 

๔ ม.ค. ๒๕๓๙

๖๙๖



ท มท ๐๒๑๕.๒/ว ๔๓๖ กระทรวงมหาดไทย 
ถนนอัษฎางค์ กท ๑๐๒๐๐ 

๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๓๙
เรื่อง การขออนุมัติเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด และหัวหน้า 

สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท ๐๒๑๕.๒/ว ๓๔๒๔ 

ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๘

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรี 
เห็นขอบ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๓๘ ร่วมกับแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ น้ัน

เพื่อให้การขออนุมัต ิเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพ ื่อกรณ ีฉ ุกเฉ ินหรือจำเป ็นของ 
กระทรวงมหาดไทย เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และเป็นไปอย่างมีเอกภาพ กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้ส่วน 
ราขการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดดำเนินการ ดังนี้

๑. การขออนุมัติเงินงบกลางๆ น้ัน หากมิใช่กรณีที่จำเป็นเร่งด่วนที่อาจทำให้เกิดความเสีย 
หายแก,ทางราชการแล้ว ขอให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเจียดจ่ายจากงบประมาณปกติโดยการปรับแผนการ 
ดำเนินงานประจำปี หรือเจียดจ่ายจากเงินงบประมาณประเภทเหลือจ่ายประจำปี หรือนำไปขอตั้งงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณถัดไปก่อน

๒. ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดที่มีความจำเป็นจะต้องขออนุมัติเงินงบกลางๆ 
เสนอเรื่องต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำเรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณาโดยตรงเมื่อ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบแล้ว จึงให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ลงนามส่งคำขอให้สำนัก 
งบประมาณเพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

๖๙๗



ด่วนท่ีสุด
ท กค ๐๕๒๖.๗/ว ๑๑๒ กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๕ กทม ๑๐๔๐๐
๙ ตุลาคม ๒๕๔๓

เร่ือง ค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี เลขาธิการ อธิการบดี ผู้อำนวยการ 

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๕๑๔/ว ๘๕ ลงวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๓

ด้วยกระทรวงการคลังเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้วัสดุ 
ครุภัณฑ์ อาคารสำนักงานของทางราชการ ค่าตอบแทน ค่าบริการ และอื่นๆ ของส่วนราชการใหม่เพื่อให้การ 
ปฏิบัติงานของส่วนราชการคล่องตัวขึ้น จึงให้ยกเลิกหนังสือที่อ้างถึง และให้อยู่ในดุลยพินิจชองหัวหน้าส่วน 
ราชการเจ้าของงบประมาณที่จะพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ตามความจำเป็น เหมาะสม และ 
ประหยัด เพื่อประโยชน์ชองทางราชการ ดังนี้

๑. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องจักรประมวลผล ซึ่งได้มาโดย การซื้อ หรือได้รับบริจาคตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และขึ้นทะเบียน 
เป็นครุภัณฑ์ชองทางราชการแล้ว รวมถึงการได้มาโดยการเช่า เพื่อไว่ใช้ในราชการ ดังนี้ 

๑.๑ ค่าบริการเครื่องจักรประมวลผล
๑.๒ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นใบการติดตั้งเครื่องจักรประมวลผลจนเสร็จเรียบร้อย รวมถึง 

การขนย้าย เช่น ค่าขนส่ง ค ่าภาษ ี ค่าติดตั้ง ฯลฯ
๑.๓ ค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวช้องกัน เช่น ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ซึ่งเป็นค่าวัสดุ ค่าเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นค่าวัสดุ ค่าเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่าบำรุงรักษา ฯลฯ 
๒. ค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับครุภัณฑ์ที่ส่วนราชการยืมจากส่วนรายการอื่น ตามระเบียบสำนักนายก 

รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ เพื่อใช้ปฏิบัติราชการ กรณีจำเป็นเร่งต่วนเป็นการชั่วคราว เช่น ค่าบริการ ค่าวัสดุ ค่า 
นํ้ามันเชื้อเพสิงและหล่อลื่น ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา เป็นด้น โดยการใช้และการเก็บรักษาให้ถือปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการเสมือนเป็นครุภัณฑ์ของส่วนราชการตนเอง

๓. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามวิธีการทางศุลกากร ทั้งในการดำเนินการนำของออกหรือเช้า 
ราชอาณาจักรไทย วัสดุหรือครุภัณฑ์ของทางราชการ หรือที่ได้รับบริจาคตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มืผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ หรือได้รับความช่วยเหลือหรือตามโครงการ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย รวมถึงการจัดซื้อจากต่าง 
ประเทศด้วยเงินงบประมาณ ดังนี้

๖๙๘



๓.๑ กรณีส่วนราชการดำเนินการเอง
๓.๑.๑ ค่าเช่าโกดังเก็บสินค้าหรือค่าเก็บรักษาของสำหรับระยะเวลาการเช่าหรือการเก็บ 

รักษาแต่ละครั้งไม,เกิน ๓๐ วัน กรณีมีแหตุจำเป็นซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม1ได้เกิดจากความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้เร่งรัดการดำเนินการอย่างที่สุดแล้ว ก็ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตามระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้เสนอเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 
พิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายได้

๓.๑.๒ ค่าชนส่ง โดยการขนส่งให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการใช้บริการ
องค์การ ร.ส.พ.

๓.๑ .๓ ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีศุลกากร ตามที่กรมศุลกากรเรียกเก็บ 
๓.๑.๔ ค่าบริการรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการดังกล่าว 

๓.๒ กรณีไม1มีเจ้าหน้าที่ออกของโดยตรงและไม่มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะดำเนินการ 
เองให้ใช้บริการขององค์การ ร.ส.พ. ได้ ตามนัยหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๕๐๒/ ๗๑๒๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม 
๒๕๒๐ โดยเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามที่องค์การ ร.ล.พ. เรียกเก็บ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ
๓.๑.๑ - ๓.๑.๔ ดัวย

๓.๓ กรณีให้เอกขนดำเนินการ เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ ๓.๑ - ๓.๒ ได้หรือการให้ 
เอกซนดำเนินการเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ให้เบิกจ่ายค่าบริการตามที่หน่วยงานที่ให้บริการเรียกเก็บ ทั้งนี้ ค่า 
ใช้จ่ายและวิธีการปฏิบัติจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามข้อ ๓ .๑.๑ - ๓ .๑.๔โดยเงื่อนไขของการบริการกำหนด 
ให้การขนส่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการใช้บริการองค์การ ร.ส.พ.

๔. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับฟิล์มถ่ายรูป ฟิล์มภาพยนตร์ สไลด์ ไมโครฟิล์ม เช่น ค่าล้าง ค่าอัด ค่าทำ 
ภาพยนตร์ ค่าอัดเสียง ค่าใส่กรอบสไลด์ ฯลฯ 

๕. ค่าบริการ (71เว) ดังนี้
๕.๑ การจ่ายเงินค่าบริการในต่างประเทศตามประเพณีห้องถิ่น ให้เบิกได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 

อัตราที่จ่ายกันโดยปกติตามประเพณีห้องถิ่นของประเทศนั้นโดยให้ผุ้จ่ายทำใบรับรองการจ่ายเงินค่าบริการพร้อม 
รายละเอียด ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไข 
เพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นใบสำคัญคู่จ่ายในการขอเบิกเงินเฉพาะกรณีที่ค่าบริการมิได้รวมอยู่ในใบรับเงินรวมกับรายการ 
ค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว

๕.๒ การจ่ายเงินค่าบริการในประเทศให้จ่ายได้เฉพาะสถานที่บางแห่งและบางกรณี ซ่ึงในทาง 
ปฏิบัติโดยทั่วไปถือเป็นธรรมเนียมที่จะต้องจ่ายตามความาเหมาะสม โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับ ข้อ ๕.๑

๖. ค่าบริการหรือค่าซ่อมแซม บำรุงดูแล รักษา ครุภัณฑ์ของทางราชการ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด 
เครื่องปรับอากาศ ลิฟทํ เครื่องนับธนบัตร เป็นต้น รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคอาคารสำนักงานของทางราชการ 
และบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานฯ ยกเว้นบ้านพักของทางราฃการ เช่น ระบบไฟฟ้าร ระบบนํ้าประปา การ 
ซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ฯลฯ

๖๙๙



๗. ค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ เซ่น วิทยุ:โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ ๒!:6โท61: ฯลฯ
๘. ค่าพ่นสารเคมีป้องกันสนิมรถยนต์ของทางราชการ
๙. ค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า กรณีที่ส่วนราชการมีความจำเป็นต้องเช่าเป็นการชั่วคราวจากการไฟฟ้า 

นครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๐. ค่าไฟฟ้า หรือนํ้าประปา จากเอกซนเป็นการชั่วคราว กรณีที่ส่วนราชการมีความจำเป็นเร่งด่วน 

ต้องใช่ไฟฟ้าหรือนํ้าประปาเพื่อปฏิบัติราชการ ซึ่งการติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าหรือการประปาโดยตรงจะ 
ไม'ทันการณ์

๑๑. ค่าพิมพ์ปก เย็บเล่ม สิ่งพิมพ์ หรือเอกสารชองทางราชการ
๑๒. ค ่าแปลหนังส ือหรือเอกสารที่เก ี่ยวข้องกับงานในหน้าท ี่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ 

โดยคำนวณจากต้นฉบับเอกสารขนาดกระดาษ /\๔ในอัตราหน้าละ ๖๕๐ บาท สำหรับเอกสารที่เป็นศัพท์เทคนิค 
ศัพท์ทางวิชาการเฉพาะ หรือศัพท์ทางกฎหมาย และในอัตราหน้าละไม่เกิน ๔๕๐ บาท สำหรับเอกสารที่เป็นศัพท์ 
ท่ัวไป กรณีที่ต้นฉบับเอกสารมีขนาดไม่เป็นตามขนาดข้างต้น หรือมีข้อความไม่ถึง ๑ หน้ากระดาษให้คิดค่า 
ตอบแทนตามสัดส่วนของอัตราหน้ากระดาษข้างต้น ทั้งนี้ ค่าแปลข้างต้นไม,จ่ายแก่ผู้แปลซึ่งเป็นข้าราชการหรือ 
ลูกจ้างของทางราชการ ซึ่งรับผิดชอบงานที่มีการแปลนั้น กรณีที่มอบหมายให้ข้าราชการหรือลูกจ้าของทางราชการ 
ซึ่งไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานที่มีการแปลนั้นและจ่ายค่าตอบแทนข้างต้น จะต้องไม่ทำให้งานราชการในความ 
รับผิดชอบชองบุคคลนั้นเสียหาย

๑๓. ค่าตอบแทนล่าม ภาษาห้องถิ่น ภาษาต่างประเทศ หรือภาษามือ สำหรับการปฏิบัติราชการใน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีล ่ามปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เก ิดความเสียหายแก'ทาง 
ราชการ ในอัตราชั่วโมงละไม'เกิน ๓ ๐ ๐ บาทต่อคน กรณีมีความยุ่งยากและลำบากในการปฏิบัติ ช่ัวโมงละไม'เกิน 
๕๐๐ บาทต่อคน โดยไมเกินคนละ ๒,๑๐๐ บาท หรือ ๓ ,๕๐๐ บาทต่อวัน ยกเว้นค่าตอบแทนส่วนที่กระทรวง 
การคลังกำหนดหรือให้ความเห็นชอบตามระเบียบต่างๆ เช่น ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุม 
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ระเบ ียบกระทรวงการคลังว่าด ้วยค่าใช้จ ่ายในการผิกอบรมของส่วนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการลามและล่ามภาษามีอที่พนักงานสอบสวน 
จัดทำให้ตามป่ระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๓ ทวิ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นต้น ทั้งนี้ 
ค่าตอบแทนล่ามข้างต้นไม่จ่ายแก'ข้าราชการหรือลูกจ้างชองทางราชการ ซึ่งรับผิดขอบงานนั้น กรณีมอบหมายให้ 
ข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการ ซึ่งไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานนั้น และจ่ายค่าตอบแทนข้างต้น จะต้อง 
ไม่ทำให้งานราชการในความรับผิดชอบของบุคคลนั้นเสียหาย

๑๔. ค่าโล่ ของขวัญ ของรางวัล หรือของที่ระลึก เพื่อเป็นการขอบคุณหรือการประกาศเกียรติคุณ 
คนละหรือหน่วยงานละ ๑ ช้ิน ชิ้นละไม'เกิน ๑,๕๐๐ บาท มอบแก'

๑๔.๑ เอกซนผู้ให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือสนับสนุนงานราชการ ซึ่งไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ 
ในการดำเนินการดังกล่าวจากทางราชการ

๑๔.๒ ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ ตามนัยพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบ 
ภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ‘.ศ. ๒๕๔๓

๗ ๐ ๐



จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

วีระชัย ตันติกุล 
(นาบ่วีระชัย ตันติกุล)

รองปลัดกระทรวงๆ ปฏิบัติราชการแทน 
ปลัดกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง
สำนักการเงินการคลัง ๑
ส่วนอนุมัติพิเศษ
โทร. ๒๗๓๙๐๒๔ ต่อ ๔๔๖๔
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เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
ต้นเรื่อง กระทรวงการคลังไต้มีหนังสือด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๙.๗/ว ๖๗ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน 

๒๔๔๘ แจ้งกรุงเทพมหานครเพื่อทราบและให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติกรณีการเบิกค่าใช้ 
จ่ายในการรับรองซาวต่างประเทศ ซ่ึงสรุปได้ว่า เนื่องจากการรับรองซาวต่างประเทศในบางกรณีไม่สามารถเบิก 
ค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับของซาวต่างประเทศ พ.ศ. ๒๔๓๖ และที่ 
แกไซเพิ่มเติม ประกอบกับนโยบายปฏิรูประบบราซการภาครัฐ กระทรวงการคลังจึงเห็นสมควรกำหนดหลัก 
เกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการรับรองชาวต่างประเทศ เพื่อให้ส่วนราซการถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน รวม 
๓ ข้อโดยมีสาระสำคัญให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม'เกินอัตราและวงเงินที่กำหนดไว่ในระเบียบกระทรวงการคลัง 
ดังกล่าว ส่วนค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากระเบียบกระทรวงการคลังฯ กำหนดให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงไม,เกิน 
อัตราตามรายละเอียดแนบท้ายหนังสือกระทรวงการคลังฉบับนี้ทั้งนี้ เพื่อประโยซน์ฃองราซการเป็นสำคัญ โดย 
ให้อยู่ในดุลพินิจซองหัวหน้าส่วนราซการ และหนังสืออื่นใดที่ขัดแย้งกับหนังสือสั่งการกระทรวงการคลังฉบับนี้ 
ให้ใช้หนังสือสั่งการฉบับนี้แทน

ข้อเท็จจริง บิจจุบันกรุงเทพมหานครมีช้ลบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การจ่ายเงินค่ารับรอง 
ซาวต่างประเทศ พ.ศ. ๒๔๓๙ ใช้บังคับอยู่ และโดยที,ข้อ ๗ แห่งข้อบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้ค่าเลี้ยงรับรอง 
ซาวต่างประเทศกรณีอื่นนอกเหนือจากข้อ ๔ (แขกของกรุงเทพมหานคร) และข้อ ๖ (แขกของนายกรัฐมนตรี 
ฯลฯ) ให้หน่วยงานจัดได้ตามความจำเป็นเพื่อประโยซน์ฃองทางราซการ โดยให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงไม' 
เกินอัตราค่าเลี้ยงรับรองตามบัญชีอัตราการจ่ายค่าเลี้ยงรับรองชาวต่างประเทศที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักการคลังได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเวียนแจ้งทุกหน่วยงาน 
ทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพม่หานคร เร่ือง การจ่ายเงินค่าเลี้ยงรับรองซาวต่างประเทศ 
พ.ศ. ๒๔๓๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นซอบสำนักการคลังจักได้ดำเนินการต่อไป

(นางสาวพรรณราย หล่อตจะกูล)
รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง 

ปฏิบัติราซการแทนผู้อำนวยการสำนักการคลัง

๗๐ใ!)



กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

ด่วนท่ีสุด
ท กค ๐๔๐๙.๗/ว ๖๗

๑๒ เมษายน ๒๔๔๘
เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการรับรองขาวต่างประเทศ 
เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการรับรองซาวต่างประเทศ

สืบเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีการติดต่อสัมพันธ์กับนานาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง เพิ่มมากขึ้น ทำให้ส่วนราชการมีภารกิจด้านการรับรองซาวต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย 
ในโอกาสต่างๆ อยู่เสมอ แต่เนื่องจากการรับรองซาวต่างประเทศในบางกรณีไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตาม 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองซาวต่างประเทศ พ.ศ. ๒๔๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ตามนโยบายปฏิรูประบบราซการภาครัฐ ส่วนร 
ราชการต้องปฏิบัติงานแบบมุ่งเน้นผลงานและผลลัพธ์เป็นหลักโดยมีเปัาหมายในการกระจายความความรับผิด 
ซอบในการบริหารการเงินให้หน่วยงานภาครัฐมีอิสระและคล่องตัวมากเพียงพอที่จะใช้จ่ายเงินงบประมาณใน 
การจัดทำผลิตผลและบริการตามพันธกิจ เปัาหมาย และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น ประกอบกับเพื่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัว และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้แก่ส่วนราชการ จึงเห็น 
สมควรกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการรับรองซาวต่างประเทศ เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติเป็น 
แนวทางเดียวกัน ดังนี้

๑. การรับรองซาวต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ 
กำหนดในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองซาวต่างประเทศ พ.ศ. ๒๔๓๖ และท่ีแก้ไซ 
เพิ่มเติม อนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายในการรับรองที่อยู่นอกเหนือระเบียบด้งกล่าวได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น 
เหมาะสม และเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ

๒. การรับรองซาวต่างประเทศซึ่งไม'เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบกระทรวงการ 
คลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองซาวต่างประเทศ พ.ศ. ๒๔๓๖ และที่แก้ไซเพิ่มเติม อนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายใน 
การรับรองได้เท่าที่จ่ายจริงไม'เกินอัตราและวงเงินตามระเบียบด้งกล่าวโดยอนุโลม สำหรับค่าใช้จ่ายที่อยู่นอก 
เหนือระเบียบดังกล่าว ให้เบ ิกจ่ายได้เท ่าที่จ ่ายจริงไม'เกินอัตราและวงเงินตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการ 
รับรองซาวต่างประเทศที่ส่งมาด้วย

๓ . หนังสือสั่งการหรือหนังสือให้ความตกลงอื่นใดในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับหนังสือสั่งการฉบับ 
นี้ให้ใช้หนังสือสั่งการฉบับนี้แทน

๗๐๓



จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบและแจ้งใหเ้จ้าหนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งทราบและถอืปฏบิตัติอ่ไปดว้ย

ขอแสดงความนับถือ

(นายประกอบ ตันติยาพงศ์)
รองปลัดกระทรวงการคลัง 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง
สำนักมาตรฐานด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง 
กลุ่มอนุมัติพิเศษ
โทร. 0-๒๒๗๓-๙๖๑๖ ต่อ ๔๔๖๒ 
โทรสาร ๐-๒๒๗๓-๙๔๔๓
ผ ผ ผ .๐ชุช.5๐.1:เา

เรียน ผู้อำนวยการกองระบบการคลัง 
เพื่อโปรดพิจารณา

(น.ส.สนธยา ทับทิมไทย)
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 

รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักการคลัง 
๑๓ พ.ค. ๒๔๔๘

๗๐๔



รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการรับรองซาวต่างประเทศ 
แนบหนังสือกระทรวงการคลัง ต่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๙.๗/ว  ๖๗ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๔๔๘

๑. ค่าใช้จ่ายในการรับรองดังต่อไปนี้ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
๑.๑ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางระหว่างประเทศสำหรับคณะซาวต่างประเทศ ค่าบัตรโดยสาร 

เครื่องบิน ค่าธรรมเนียมในการจัดส่งบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าขนส่ง เป็นต้น
๑.๒ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวช้องสำหรับเจ้าหน้าที่ 

ฝ่ายไทยที่ปฏิบัติงานด้านการติดต่อประสานงาน หรืออำนวยความสะดวก รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
๑.๓ ค่าท ี่พ ักสำหรับคณะซาวต่างประเทศและเจ้าหน้าท ี่ฝ ่ายไทยที่ปฏิบ ัต ิงานด้านการติดต่อ 

ประสานงานหรืออำนวยความสะดวก รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
๑.๔ ค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้ และตกแต่งสถานที่
๑.๕ ค่าวัสดุ/เครื่องเขียนอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ และค่าพิมพ์เอกสารสิ่งตีพิมพ์
๑.๖ ค่าใช้จ่ายในการประซาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการถ่าย

ภาพ/บันทึกภาพ
๒. ค่าของขวัญ และของที่ระลึกเกี่ยวกับหน่วยงานสำหรับคณะซาวต่างประเทศ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่ 

จ่ายจริงโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราซการตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัดเพื่อประโยซน้ 
ของทางราซการเป็นสำคัญ-

๓. เงินรางวัลสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจนำขบวน ให้เบิกจ่ายดังนี้
๓.๑ สัญญาบัตรหรือเทียบเท่า - ในอัตราคนละไม'เกิน ๑๒๐ บาท
๓ .๒ ตํ่ากว่าสัญญาบัตรหรือเทียบเท่า ในอัตราคนละไม,เกิน ๗๕ บาท

๔. ค่าอาหารกล่องสำหรับเจ้าหน้าที่เตรียมการเลี้ยงอาหารคํ่าอย่างเป็นทางการ ในอัตราคนละไม, 
เกิน ๓๐ บาท กรณีไม่ใช้สิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามนัยแห่งพระราซกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราฃการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม หรือกรณีไม่ใช้สิทธิเบิกค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า 
ด้วยการจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราซการ พ.ศ. ๒๕๓๖

๕. ค่าใช้จ่ายในการสาธิตขีดความสามารถทางยุทโธปกรณ์ ในวงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท 
๖. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ในวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เช่น ค่าใช้จ่ายในโรงแรมที่พักของซาวต่างประเทศ 

ค่าเครื่องดื่มตามสถานที่ต่างๆ ค่าบัตรเช้าซมการแสดง ค่าพวงมาลัย-ดอกไม้สด ค่าทำความสะอาดเครื่องแต่งกาย- 
นักดนตรี ค่าทิปพนักงานบริการ/ขนกระเปา เป็นด้น

๗๐๕
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เจ้าหน้าที่รัฐทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๖

เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ห ัวหน้าผ ู้ตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครได้มีบันทึกที่ กท ๗๐๐๖/ ๒๖๐๐ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ แจ้งระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินชาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เพื่อถือปฏิบัติโดยเมื่อหน่วยงานที่ตรวจพบว่ามีกรณีเงินชาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครทุจริตได้ถือ 
ปฏิบัติตามข้อ ๘๙ แห่งระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงินฯ พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้วให้แจ้งไปยังกองตรวจสอบ 
ภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังกล่าว ปรากฏว่า 
หน่วยงานส่วนใหญ่ที่พบว่ามีกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ชองกรุงเทพมหานครทุจริตยังไม่ได้มีการรายงาน 
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีๆ ข้อ ๗ และ ๘ ที่กำหนดให้รายงานตามแบบและวิธีการที่กำหนด ซึ่งจะต้อง 
มีการรายงานความคืบหน้าให้ทราบอย่างต่อเนื่องทุกระยะสี่เดือนด้วย และในการมาตรวจราชการชองหัวหน้า 
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ ก็ได้มีการมาติดตามเรื่องดังกล่าวนี้

เพื่อให้การรายงานเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด จึงให้ทุกหน่วยงานดำเนิน
การ ดังนี้

๑ .เมื่อหน่วยงานดำเนินการตามข้อ๘๙ วรรคสอง แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการ 
รับเงินฯ พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้ว ให้ส่งรายงานตามแบบ สปน. ๑ (แบบรายงานการตรวจพบเงินชาดบัญชีหรือเจ้า 
หน้าที่ของรัฐทุจริต) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามแบบกำหนด ให้กองตรวจสอบภายในโดยเร็ว

๒. ให้หน่วยงานรายงานผลตามแบบ สปน .๒ (แบบรายงานผลการดำเนินการทุกระยะ ๔ 
เดือน หรือกรณีปรากฏผลความคืบหน้า) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยการรายงานรอบระยะเวลา ๔ เดือน 
ให้รายงานภายในวันที่ ๕ ของเดือนลัดไป หรือหากปรากฏผลความคืบหน้า ก็ให้แจ้งผลความคืบหน้าตามแบบ 
กำหนดโดยเร็ว

๓. ให ้ท ุก ห น ่ว ย งาน จ ัด ส 'งร ายงาน ก ารต รว จ พ บ เง ิน ข าด บ ัญ ช ีห ร ือ เจ ้าห น ้าท ี่ข อ ง  
กรุงเทพมหานครทุจริตของปีงบประมาณ ๒๕๔๘ ตามแบบ สปน. ๑ และแบบ สปน. ๒ ให้กองตรวจสอบ 
ภายใน ๒๐ กันยายน ๒๕๔๘ โดยหากไม,มีกรณีดังกล่าวก็ให้แจ้งยืนยันให้ทราบด้วย เพื่อกองตรวจสอบภายใน 
จะได้จัดส่งรายงานให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ตามระเบียบกำหนด และต่อไปให้ถือปฏิบัติเรื่องการรายงานตามระเบียบฯ ทุกครั้งที่พบการกระทำผิดดังกล่าว

๗ ๐ ๖



จึงเรียนมาเพือ่ถือปฏิบติัต่อไป

) * 1 ^

(คุณหญงฌฐนนท ทวีสิน)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

๗๐๗
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เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
ต้นเรื่อง ตามหนังสือที่ กท ๐๓๐๕/ส. ๑๗๒๔ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๒ ผู้ว ่าราชการ 

กรุงเทพมหานครเห็นชอบเรื่องการปฏิบัติงานล่วงเวลาของหน่วยงานให้ถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานล่วงเวลา 
ซี่งได้แนบประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวดจากปลัดกรุงเทพมหานคร และประทับตราของกองงบประมาณ 
เรียบร้อยแล้ว โดยนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามที่กำหนดไวในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงิน 
ค่าอาหารทำการนอกเวลา พ.ศ. ๒๕๒๙ หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติงาน หรือมีการปฏิบัติงานนอกเวลา 
เหนือจากแผน ไม,ว่าจะเพิ่มวงเงินหรือไม' ให้เสนอขอรับอนุมัติจากปลัดกรุงเทพมหานครก่อน ๗ วัน โดยผ่าน' 
การกลั่นกรองจากกองงบประมาณก่อนทุกกรณี

ข้อเท็จจริง
๑. ในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย รายการค่าอาหารทำการนอกเวลาให้หน่วยงาน 

ต่างๆ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้พิจารณาให้ตามความจำเป็นและตามแผนปฏิบัติงานของแต่ละ 
หน่วยงาน ซึ่งจะกำหนดรายละเอียดต่างๆ ไว้แน่ซัด เซ่น วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา สถานที่ และงานที่จะทำ เป็นต้น

๒. การเสนอขออนุมัต ิเงินประจำงวด หน่วยงานจะทำแผนปฏิบ ัต ิงานนอกเวลาราขการ 
ประกอบการพิจารณาจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครซึ่งสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครจะพิจารณา 
และประทับตราในแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการก่อนนำเสนอขอรับอนุมัติจากปลัดกรุงเทพมหานคร และ 
เมื่อหน่วยงานจะปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ก็จะเสนอผ่านสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณา 
นำเสนอขอรับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติอีก โดยไม่ถือปฏิบัติตามหนังสือที่ กท ๐๓๐๕/ส. ๑๗๒๔ ลงวันที่ ๙ 
ตุลาคม ๒๕๓๒ ดังกล่าว

๓. ปัจจุบ ันมีบางหน่วยงานเสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลายครั้ง โดย 
ไม,เพิ่มวงเงินงบประมาณ ซึ่งต้องเสนอขอรับอนุมัติจากปลัดกรุงเทพมหานคร โดยผ่านสำนักงบประมาณ 
กรุงเทพมหานครพิจารณากลั่นกรองก่อน ซึ่งมีปัญหาทำให้การปฏิบัติงานไม'คล่องตัว

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้พิจารณารายละเอียดข้อ 
เท็จจริงแล้ว เพื่อให้การอนุมัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑ .  ยกเลิกหนังสือที่ กท ๐๓0๕/ส . ๑๗๒๔ ลงวันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๓๒ 
๒. หน่วยงานที่ประสงค์จะขอเงินประจำงวดเพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ส่งแผนปฏิบัติ 

งานนอกเวลาราชการ'ให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครประกอบการเสนอ'ขออนุมัติเงิน'ประจำงวดที่ ๑ ก่อน 
เริ่มต้นงวดที่ ๑ เป็นเวลา ๑๕ วัน โดยถือปฏิบัติตามข้อ ๒.๑.๑ ของหนังสือที่ กท ๑๙๐๐/ ๘๕๘ ลงวันที่ ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๔๙ และให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครประทับตราสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
ในแผนปฏิบัติราชการ

บ นั ท กึ ข อ้ ค ว า ม

๗ ๐ ๘



๓. เม ื่อหน่วยงานจะปฏิบ ัติงานนอกเวลาราชการ ให้ถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราชการที่ผ่านการประทับตราสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตาม 
ที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา พ.ศ. ๒(ะ๒๙

๔. หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานนอกเหนือจากแผนกรณีที่ไม'เพิ่ม 
วงเง ินงบประมาณ ให ้ห ัวหน ้าหน ่วยงานเป ็นผ ู้พ ิจารณ าปรับแผน โดยไม,ต้องเสนอขอรับอนุม ัต ิจากปลัด 
กรุงเทพมหานคร

๕. กรณีนอกเหนือจากข้อ ๔ ให้เสนอรับอนุมัติจากปลัดกรุงเทพมหานครก่อน ๗ วัน โดยผ่าน 
การพิจารณากลั่นกรองจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครก่อน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นขอบโปรดนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครจักได้เวียนแจ้งหน่วยงานต่างๆ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
ต่อไป

(นางวรรณวิไล พรหมลักฃโณ)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

แรยน ผว.กฑม.
เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบตามที่ สงม. เสนอ

- เห็นชอบตามที่ ป.กทม. เสนอ

(นายพนิซ วิกิตเศรษฐ์)
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบ ัต ิราชการแทนผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร

ปลัดกรุงเทพมหานคร

๗ ๐ ๙
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เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภา 
กรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัด 
กรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการเขต

พร้อมบันทึกนี้ สำนักการคลังขอส่งสำเนาบันทึกที่ กท ๑๓๐ฟ /๕๑๔๔ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม 
๒๔๔๙ เร่ือง ยกเว้นวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ใบสำคัญการเบิกจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิง และนํ้ามันหล่อลื่น ด้วยระบบ 
เพ5 ๒ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

-- -

(นางนิคม ไวรัชพานิซ)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

๗ ๑ ๐



ด่วนมาก

ส ่ว น ร า ช ก า ร .....ส ิ!น ัก.พ!ศ..ล ั!.(.ฒง.พะเนีฒพร้พย์ส ิน ุ.แล?^
ท ื กท.®๓0๗/๕๑๔๔ ว้นทื.....ใ?.๘..ส ิ.ใ.^า.!ใ!...^.^.
เรื่อง...ยก!เว้นุวิธีปฏิ:ยัติเก่ี.ย.'!กบั.การใ'ซใบ.:สำคัญการเบิ]า;จ่ายนุามันุเซ้ือเพลิงแล.:ะนุ'ามันุ.หล่อ.ล่ืน.ด้วย.ระบบ.!!/.!ร.
๒

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร 

ต้นเรื่คง
๑. สำนักการคลัง ได้มีบันทึกด่วนมากที่ กท ๑๓๐๗/ ๓๖๗๓ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานที่ดำเนินการเบิกจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อ 
ลื่นด้วยระบบ เพ 5 ๒ ต้องบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงในวันหยุดราชการ สำหรับรถยนต์ที่ใข้ใน 
การปฏิบัติราชการ หน่วยงานผู้เบิกต้องจัดทำใบสำคัญเบิกการใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นให้เป็นปีจจุบัน 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ หน่วยงานผู้เบิกนี้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจะไม่สามารถสั่งพิมพ์ใบ 
สำคัญเบิกการใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นล่วงหน้าได้เกินกว่า ๑ ฉบับ/คัน/ครั้ง ฯลฯ

๒. สำนักการคลัง ได้มีบันทึกด่วนมากที่ กท ๑๓๐๗/ ๔๓๗๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบยกเว้นให้หน่วยงานที่ยังไม่มีการติดตั้งระบบเครือข่าย เพร ๒ และไม่มี 
วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอในการจัดพิมพ์ใบสำคัญเบิกการใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับ 
รถยนต์ เรือ เครื่องจักรกล ได้ทันกำหนดเวลา ไม'ต้องถือปฏิบัติตามบันทึกด่วนมากที่ กท ๑๓๐๗/ ๓๖๗๓ ลง 
วันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ โดยให้แบบพิมพ์แนบท้ายระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดจำนวนและ 
วิธีการเบิกจ่ายเชื้อเพลิงและนํ้ามันหล่อลื่น พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ตามปกติ จนถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ และ 
หากหน่วยงานยังไม'มิความพร้อมให้มีหนังสือแจ้งเหตุผล ความจำเป็นให้สำนักการคลังทราบเป็นรายๆ ไป และ 
มีบัญชาให้สำนักการคลังรายงานผลคืบหน้าและบิญหาอุปสรรคภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

ข้อเท็จจริง สำนักการคลัง ขอรายงานผลคืบหน้าและปีญหาอุปสรรค ดังนี้ 
๑. หน่วยงานที่ยังไม'มีการติดตั้งระบบเครือข่าย เพ 5 ๒ และไม่มีวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ในการจัดพิมพ์ใบสำคัญการเบิกจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงและนํ้ามันหล่อลื่น ได้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นให้ทราบ และ 
สำนักการคลัง (กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)ได้ดำเนินการเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขออนุมัติให้ 
ใช้แบบพิมพ์แนบท้ายระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดจำนวนและวิธีการเบิกจ่ายเชื้อเพลิงและนํ้า 
มันหล่อลื่น พ.ศ. ๒๕๓๐ มี ๓ หน่วยงาน คือ

๑.๑ สำน ักการระบายนํ้า (กองเครื่องจ ักรกล) รายละเอ ียดตามบันท ึกอนุม ัต ิท ี่ กท 
๑๓๐๗/ ๔๓๖๙ ลงวันฑ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

๑.๒ กองอำน วยการน ้องก ัน และบรรเทาสาธารณ ภ ัย สำน ักน ้องก ันและบรรเทา 
สาธารณภัย รายละเอ ียดตามบ ันท ึกอน ุม ัต ิท ี่ กท ๑๓๐๗/ ๔๕๔๒ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๙๙

บ นั ท กึ ข อ้ ค ว า ม

๗ ๑๑



๑.๓ สำนักการโยธา (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ) รายละเอ ียดตามบันท ึกท ี่ กท 
๑๓๐๗/ ๔๔๖๙ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๔๔๙ อยู่ในระหว่างรอการอนุมัติจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

๒. สำนักการคลัง (กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)ให้สถานีจ่ายนํ้ามันดินแดงและสถานีจ่าย 
นํ้ามันบางแครายงานบีญหาและอุปสรรคชองระบบ เพ ร  ๒  งานบริหารนํ้ามันเชื้อเพลิงและนํ้ามันหล่อลื่น ดังนี้ 

๒.๑ บีญหาบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ส่วนมากไม,ได้รับการ 
อบรมระบบ เพ ร ๒ งานบริหารนํ้ามันเชื้อเพลิงฯ ทำให้การปฏิบัติงานไม,มีประสิทธิภาพ

๒.๒ บีญหาของหน่วยงานต่างๆ ที่ยังไม่ใช้ระบบ เพ ร ๒ เนื่องจากสำนักยุทธศาสตร์และ 
ประเมินผลยังไม'ได้สำรวจและติดตั้งระบบ เพ ร ๒ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ลับหน่วยงาน

๒.๓ บีญหาของระบบ เพร ๒ ขัดช้องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม,ได้ (เซ่นวันที่ ๙, ๑๐, ๑๒
สิงหาคม ๒๔๔๙)

๓ . สำนักการระบายนํ้า ขอยกเว้นวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ใบสำคัญเบิกจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิง 
และนํ้ามันหล่อลื่นด้วยระบบ เพ 5 ๒ และขอใช้แบบพิมพ์แนบท้ายระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนด 
จำนวนและวิธีการเบิกจ่ายเชื้อเพลิงและนํ้ามันหล่อลื่น พ.ศ. ๒๔๓๐ เนื่องจากมีหน่วยงานย่อยของกองต่างๆ 
ได้แก่ กองระบบคลอง, กองระบบอาคารบังคับนํ้า, กองระบบท่อระบายนํ้า, กองพัฒนาระบบหลัก, กอง 
เครื่องจ ักรและกองสารสนเทศระบายนี้า และยังไม'ม ีการติดต ั้งระบบเครือข่าย เพ 5 ๒ พร้อมอุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ รายละเอียดตามบันทึก ท่ี กท ๑๐๐๑/ ๔๓๐๔ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๔๔๙

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักการคลังได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การเบิกจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิง 
และนํ้ามันหล่อลื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรพิจารณา ด้งนี้

๑. อนุมัติให้หน่วยงานที่ยังไม่มีการติดตั้งระบบเครือข่าย เพ ร  ๒ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
และกรณีที่ระบบเครือข่าย เพ ร  ๒ ขัดช้อง หน่วยงานไม่สามารถพิมพ์ใบสำคัญการจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงๆ .ด้วย 
ระบบ เพ 5 ๒ ได้ ให้ใช้แบบพิมพ์แนบท้ายระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดจำนวนและวิธีการเบิก 
จ่ายเชื้อเพลิงและนํ้ามันหล่อลื่น พ.ศ. ๒๔๓๐ ได้ตามเดิม

๒. เห็นขอบให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ดำเนินการ ด้งนี้
๒.๑ สำรวจและติดตั้งระบบเครือข่าย เพร ๒ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วย 

งานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครและรายงานปลัดกรุงเทพมหานครทราบผลการดำเนินการและสำเนาแจ้งให้ 
สำนักการคลังทราบ

๒.๒ จัด'ฝึกอบรมระบบ เพ ร ๒ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติงานเพื่อ 
ให้เกิดความรู้และความชำนาญสามารถปฏิบัติงานได้

๒ .๓  ประสานกับบริษัท สยามเทลเทคคอมพิวเตอร์ จำกัด กรณีระบบ เพ ร  ๒  ขัดช้อง 
ใช้งานไม'ได้ เพื่อหาทางแก่ไขต่อไป

๗๑๒



จึงเร ียนมาเพ ื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดสั่งการในข้อ ๒ และนำเร ียนผ ู้ว ่าราชการ 
กรุงเทพมหานครเพื่อขออนุมัติในข้อ ๑ อำนาจการอนุมัติเป็นชองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๔๙ (๒)

^ ฟ ฬ — 7
(นายนิคม ไวยรัซพานิซ) 

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

เห็นซอน ตาม สนค. สนอในข้อ ๒

(คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน) 
ปลัดกรุงเทพมหานคร

(นายพงศ์คักติฐ์ เสมสันต์) 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

๓๐ ส.ค. ๒๕๔๘

- เรียน ผว.กทม.
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติในข้อ ๑ 

ตาม สนค. เสนอ

10V เ ^

(คุณหญงณฐนนท ทวีสิน) 
ปลัดกรงเทพมหานคร

- อนุมัติในข้อ ๑ ตาม ป.กทม. เสนอ

X
(นายพนิช วิกิตเศรษฐ์)

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๗๑๓



บ น ท ึก ข ้อ ค ว า ม

ส่วนราชการ ....สำนักการคลัง.(สำนักงาน!.ศร,ษฐ.!ๆ จการู]ศลัง โทร.,.๐..๒๒๒๔*๔๖๘๑.หรือโทรV๑๖๖®).....
ท ี่ กท...'๑๓๐๕/ ๗๔๓๘................................................  วัน'ท่ี.....๖.พสุ.ศจิกายน๒๕๔๙........................................
เร ื่อ ง ...การเบิก.จ่'ายเงิน).ดือ;นุให้แก่ข้าราชการในระหว';าง;ทีมได้มาปฏิ;ขัติราชการ

เรียน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก 
หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการ 
สภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัด 
กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ฃอส่งสำเนาบันทึก ที่กท ๑๓๐(ะ/๖๖๙;๙ลงวันที่๒๔ตุลาคม๒๔๔๙ เร่ือง การเบิกจ่าย 
เงินเดือนให้แก,ช้าราชการในระหว่างที่มึได้มาปฏิบัติราชการ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวช้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นายปรีชา สุขสนเทศ)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

๗ ๑ ๔



ด ่ว น ท ี่ส ุด

ท กท ๑๓๐๕/ ๖๖๕๙ 

เรื่อง ปลัดกรุงเทพมหานคร

สำนักการคลังได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
๑. ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการให้ 

สำน ักการคล ังพ ิจารณาเร ื่องขออน ุม ัต ิเบ ิกจ ่ายเง ิน เด ือน 
ในระหว่างที่มิได้มาปฏิบัติราชการรายนางรัซนี ศรีวิลัย ให้ได้ 
ข้อยุต ิตามกฎหมายระเบืยบที่เก ี่ยว1ข้อง และกรณีตัวอย่าง 
เท ีย บ เค ีย ง เพ ื่อ ห าข ้อ ย ุต ิท ี่ถ ูก ต ้อ งข อ บ ด ้ว ย ก ฎ ห ม าย  
ตามบันทึกด่วนมากท่ี กท ๑๓๐(ะ/๓๕๐๓ ลงวันท่ี ๑๙ มิถุนายน 
๒๕๔๙ ซึ่งกรณีนี้สำนักการคลังได้มีหนังสือด่วนที,สุดที, กท 
๑๓๐๕/ ๔๓๗๘ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ขอหารือ 
กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลางว่านางรัซนีฯ ข ้าราชการ 
ลังลัดกรุงเทพมหานครมีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างที, 
มิได้มาปฏิบัติราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจ่ายเงินเดือนให้แก'ข้าราชการซึ่งถูกสั่งให้ออก ปลดออก 
หรือไล่ออกจากราชการ โดยไม'ชอบด้วยกฎหมาย และ 
ข้าราชการต่อมาได้รับการพิจารณายกโทษพ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ 
๔ หรือไม่ อย่างไร

๒. ก ร ม บ ัญ ช ีก ล าง ไ ต ้ม ีห น ัง ส ือ ท ี, กค 
๐๔๓๐.๗/ ๐๕๙๘๕ ลงวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๔๙ เร่ือง สิทธิ 
ได ้ร ับ เง ิน เด ือนในระหว่างท ี่ม ิได ้มาปฏ ิบ ัต ิราชการชอง 
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรมบัญชีกลางได้วินิจฉัยให้ 
นางรัซนี ศรีวิลัย มีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างที่มิได้มา 
ปฏิบัติราชการในอัตราไม'เกินครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับ 
อยู่ก่อนวันที่ถูก่ไล่ออกจากราชการ กรณีนี้จีงยุติตามหนังสือ 
ตอบข้อหารือที่แนบ ดังน้ัน จึงเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานครที่จะพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือนใน 
ระหว่างที่ม ิได้มาปฏิบ ัต ิราชการของนางรัซนีฯ เป็นเงิน 
๓๔,๓๑๘.๓๗ บาท ตามบันทึกท กท ๐๗๑๓.๔๑/ ๑๙๕๐ 
ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ที่สำนักอนามัยเสนอ

อ ำ น าจ ใน ก า ร อนุม ัต เิป ็น ของผ ู้ว ่าร าช ก าร  
กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริราชการ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๔๙(๒) และระเบียบ 
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯลๆ

พ.ศ. ๒๕๓๐ และแก่ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ 
๙๖ ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่าย 
เงินเดือนให้แก่ข้าราชการซึ่งถูกสั่งให้ออก ปลดออก หรือไล่ 
ออกจากราชการโดยไม'ชอบด้วยกฎหมาย และข้าราชการ 
ซึ่งถูกสั่งให้ออก ปลดออก. หรือ'ไล่ออก'จากราชการ แล้วต่อ 
มาได้รับการพิจารณายกโทษ พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๔ และขอ 
ความเห็นชอบในหลักการวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในแนวทาง 
เดียวกัน และให้เวียนแจ้งหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร 
ทราบถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำ■ เรียนผู้ว่า 
ราชการกรุงเทพมหานครต่อไป

‘ะ ะ ะ ะ ฬ ฬ — -

(นายนิคม ไวยรัซพานิซ)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

เรียน ผว.กทม.
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและ 

เห็นควรให้เวียนแจ้งหน่วยงานทราบ 
และถือปฏิบัติตามแนวทางข้างต้นต่อไป

(นายพงศ์สักติฐ์ เสมสันต์)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

รักษาราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๙

พิชัย ไชยพจน์พานิซ 
(นายพิชัย ไชยพจน์พานิซ) 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

- อนุมัติและดำเนินการตาม 
ป.กทม. เสนอ

วัลลภ สุวรรณด  ี
(นายวัลลภ สุวรรณดี)

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



ท กค ๐๔๓๐.๗/ ๐๕๙๘๕ กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๘ กันยายน ๒๕๔๙

เรื่อง สิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างที่มิได้มาปฏิบัติราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กท ๑๓๐๕/ ๔๓๗๘ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ด้วยสำนักการคลัง กรุงเทพมหานครแจ้งว่า นางรัซนี ศรีวิลัย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
สามัญ ซึ่งถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ เพราะกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และ 
กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๙๘ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อมานางรัซนี ได้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าว 
ต่อคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ซ่ึง ก.ก.พิจารณาแล้ว เห็นว่า พฤติการณ์ของนางรัซนี 
ไม่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จึงไม่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่พฤติการณ์ของนางรัซนี พิงได้ว่าเข้า 
ข่ายกระทำผิดวินัยอย่างไม,ร้ายแรง ฐานไม,รักษาชื่อเสียงของตน และเกียรติศักดิ้ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
ชองตนมิให้เสื่อมเสียโดยกระทำการอันซื่อได้ว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ตามมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราช 
บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีมติให้ลดโทษนางรัซนี จากไล่ออกจากราชการเป็นลดชั้น 
เงินเดือน ๑ ช้ัน และสั่งให้กลับเข้ารับราชการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้ใข้อำนาจชอง 
นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้เป็นไปตามมติ ก.ก. สำนักการคลังจึงขอหารือว่า นางรัชนีมีสิทธิได้รับเงินเดือนใน 
ระหว่างที่มิได้มาปฏิบัติราชการหรือไม, อย่างไร น้ัน

กรมบัญชีกลาง พิจารณาแล้วขอเรียนว่ากรณีที่หารือ หากเป็นกรณีของข้าราชการพลเรือน 
สามัญ พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๒๒ กำหนดให้นำมาตรา ๒๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แก,การจ่ายเงินเดือนข้าราชการผู้อุทธรณ์คำสั่ง 
ลงโทษไล่ออกจากราชการ ซึ่งมาตรา ๒๑ กำหนดให้ การจ่ายเงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการให้จ่าย 
ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนชองข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ. ๒๕๐๒ โดยในมาตรา ๗(๒) แห่งพระราช 
บัญญัติเงินเดือนชองข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ. ๒๕๐๒ กำหนดว่า เมื่อได้ดำเนินการทางวินัยถึงที่สุด 
แล้ว หากปรากฏว่าข้าราชการผู้ถูกสั่งพักได้กระทำความผิด -แต'ถูกลงโทษไม'ถึงไล่ออก ให้จ่ายเงินเดือนระหว่าง 
พักราชการไม'เกินครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับก่อนวันให้พักราชการตามที่เจ้าของกระทรวงจะได้กำหนด ซ่ึง 
เมื่อนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมาปรับใช้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญแล้ว เมื่อข้อ 
เท็จจริงปรากฏว่า กรุงเทพมหานครมีคำสั่งลงโทษไล่นางรัซนี ออกจากราชการ โดยนางรัซนี ได้อุทธรณ์คำสั่ง 
ลงโทษดังกล่าวต่อ ก.ก. ซ่ึง ก.ก. พิจารณาแล้ว เห็นว่า พฤติการณ์ของนางรัซนี ไม่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
จึงไม่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่พฤติการณ์ของนางรัชบี พิงได้ว่าเข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
ฐานไม'รักษาชื่อเสียงของตนและเกียรติดักดี้ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยกระทำการ

๗๑๖



อันซื่อได้ว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ตามมาตรา ๙๘ -วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน-พ.ศ. 
๒๕๓๕ จึงมีมติให้ลดโทษ นางรัซนี จากไล่ออกจากราชการเป็นลดขั้นเงินเดือน ๑ ข้ัน และให้กลับเข้ารับราชการ 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้ไซ้อำนาจของนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เป็นไปตามมติ ก.ก. ดัง 
น้ัน นางรัซนี จึงมีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างที่มิได้มาปฏิบัติราชการ ตามที่เจ้ากระทรวงจะได้กำหนด ทั้งนี้ไม่ 
เกินครึ่งหนึ่งชองเงินเดือนที่ได้รับอยู่ก่อนวันที่ถูกไล่ออกจากราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

. เ ^ * * -

(นายมนัส แจ้'มเวหา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักบริหารการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ 
กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ 
โทร. ๐-๒๒๗๓-๙๖๐๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
เพื่อโปรดพิจารณา

(นางพัฒนพร วินิจฉัย) 
เลขานุการสำนักการคลัง 

๒๙ ก.ย. ๒๕๔๙

(นายสุชัย สกุลรุ่งเรืองชัย)
นิติกร ๗ ว กลุ่มงานระเบียบและกฎหมายการคลัง 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง

กลุ่มงานระบบและกฎหมายการคลัง

(นางสาวรสสุคนธ์ แสงอ่อน)
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

๒๙ ก.ย. ๒๕๔๙

๗๑๗



ด่วนท่ีสุด
ท กท ๑๓๐๕/ ๔๓๗๘ สำนักการคลัง

๑๗๓ ถนนดินสอ กทม. ๑๐๒๐๐
- ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙

เรื่อง ขอหารือตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ตามระเบ ียบกระทรวงการคลังว ่าด ้วยการจ่ายเง ินเด ือนให้แก,ข้าราชการซึ่งถูกสั่งให้ออก 
ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และช้าราชการซึ่งถูกสั่งให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก 
จากราชการ แล้วต่อมาได้รับการพิจารณายกโทษพ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๔ วรรคหน่ึง บัญญัติไว้ว่า “ช้าราชการผู้ใดถูกสั่ง 
ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการแล้วต่อมาผู้มีอำนาจพิจารณาตามกฎหมายได้พิจารณาวินิจฉัยว่าคำสั่ง 
ท่ีส่ังให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการดังกล่าวเปีนคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือช้าราชการ ผู้ใดถูกส่ัง 
ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ แล้วต่อมาผู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยว่า ช้าราชการผู้นั้นไม่ได้กระทำผิด 
จึงสั่งยกโทษ และให้กลับเข้ารับราชการ ทั้งนี้โดยกรณีถึงที่สุด ให้ข้าราชการดังกล่าวได้รับเงินเดือนในระหว่าง 
ที่มิได้มาปฏิบัติราชการดังนั้น...” น้ัน

สำนักการคลังกรุงเทพมหานครขอเรียนหารือว่า กรณีนางรัซนี ศรีวิลัย ข้าราชการสังกัด 
กรุงเทพมหานครซึ่งถูกสั่งให้ไล่ออกจากราชการ แล้วต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้ใข้ 
อำนาจของนายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบตามมติ ก.ก. เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๘ ให้ลดโทษนางรัซนีฯ 
กลับเข้ารับราชการโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๒๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
ช้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีถึงที่สุดแล้ว โดยผู้มีอำนาจดังกล่าวไม่ได้สั่งยกโทษแต่อย่างใด ดังน้ัน 
นางรัขนี ศรีวิลัย ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครมีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างที่มิได้มาปฏิบัติราชการ 
หรือไม่ อย่างไร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากผลเปีนประการใดโปรดแจ้งสำนักการคลังด้วย จักชอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

‘ะ โ บ ั^ ฬ — 7
(นายนิคม ไวรัชพานิช)

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
ได้รับเรื่องแล้ว

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๑๕๑๖ 
โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๖๒๓๖

ต / (5) (ฬ



ส่วนราชการ สํ]นัก'
ฬี โ'.̂  ®.̂ .9.คับั̂ ®.*??. วนฬี น้ี!บั!.ใ!3!.̂  '^!ลั̂ .
เรื่อง.1วัญ ีย ,มเก.1ง .ใ̂.โ1.^^}^.?!.?.ยการรับแงน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา!.ง ิน ุ. การ'นำ'ส่งเงิน..และ 

การตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก,ก. ห ัวหน้าผ ู้ตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในลังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้สำนักการคลังขอส่งสำเนาระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย 
เงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๙ 
ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕โดยมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นด้นไป 
รวมทั้งหล ักเกณฑ์ฯ ประกอบระเบ ียบฉบ ับด ังกล ่าว ซ ึ่งสำน ักการคล ังได ้เว ียนแจ้งให ้หน ่วยงานของ 
กรุงเทพมหานครทราบแล้ว มาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

บ น ท กึ ข อ้ ค ว า ม

ธัญลักษณ์ ครามะคำ 
(นางสาวธัญลักษณ์ ครามะคำ) 

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

๗๑๙



บ นั ท กึ ข อ้ ค ว า ม

ส่วนราชการ ๖̂บิ®.โ!!®]:โ!บิ ®^®^!?].ไ..!?..!?!?!??๖..̂ .?.’?).

เร่ือง โ}.'.ไบิญิ.โ!?'.!!!̂ .̂ .!!1!^ !?^ .^ ! ไ!?.?^โ!ไ
เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ห ัวหน้าผ ู้ตรวจราชการ 

- กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

กรกฎาคม ๒๕๔๙ เร่ือง การเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในราชอาณาจักร มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ท บิพํ ®5(1,9.หัย์®'ะ??!.,!?. ว'นที ๖ .โ!!บิ”!?!บิโ!.บิโ1. !??พั.1บิ!?!

พร้อมบันทึกนี้ ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๐๙.๖/ว ๒๙๘ ลงวันที่ ๑๗

(นายพงศ์สักติฐ์ เสมสันต์)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

รักษาราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

สาเนาถูกต้อง

รัสา พานซอํตรา 
(นางริสา พำนิ'ซอัตรา)
เจ้าหน้าที่ผีเกอบรม ๗ว 

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประเมินผลลัมฤทธิ้

๗ ๒ ๐



ท กค ๐๔(ว๙.๖/ว ๒๙๘ กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๔๔๙
เรื่อง การเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในราชอาณาจักร
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด-ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ด้วยส่วนราชการหลายแห่งยังมีความเช้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่อง 
บินในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรว่า สามารถเบิกค่าโดยสารเครื่องบินของบริษัทสายการบินได้ 
ทุกบริษัทหรือไม, หรือเบิกจ่ายได้เฉพาะบัตรโดยสารชองบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาซน) เท่านั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ผู้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรซึ่งมีสิทธิเดิน 
ทางโดยสารเครื่องบินตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แก้ไขเพิ่ม 
เติม สามารถเบิกค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชองสายการบินที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดิน 
อากาศ ซึ่งถือเป็นยานพาหนะประจำทางที่ผู้เดินทางไปราชการมีสิทธิเบิกค่าโดยสารเครื่องบินได้ตามสิทธิที่ตน

VIเด้รับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวช้องทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมภพ บัณทรวิพากษ์) 
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำเนาถูกต้อง
สำนักมาตรฐานด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง
กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร ร ีพ า น ิซ อ ัต ร า
โทร. ๐-๒๒๗๓-๙๙๘๔ (นางริสา พานิซอัตรา)

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ๗ว 
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประเมินผลลัมฤทธี้ 

ส่วนวิชาการ
สถาบันพัฒนาช้าราชการกรุงเทพมหานคร

๗!อ๑



ส่วนราชการ ^®.
^  กท ๑๓๐๕/ ๑๔๙๙ ว'นทื ®๕ ธันวาคม ๒๕๕0

เรื่อง ห.ลั01ธั .̂โ]ธั }̂.^?.^ .̂ !̂?.^ฐา!^!?ธ ั. ไ I 1ดินทาง!,จ่ธัธัใ!0ธัธั?ธัธับัธัวั!นั!?
เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ห ัวหน้าผ ู้ตรวจราชการ 

กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในลังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิฃย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมบันทึกนี้ ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๔๐๙.๖/ว ๗๑ ลงวันที่ ๒๒ 
ตุลาคม ๒๕๕๐ เร่ือง หลักฐานการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ มาเพื่อ 
ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

บ น ท กึ ข อ้ ค ว า ม

^ ๙ / ' .
(นางวรรณวิไล พรหมลักฃโณ)
- รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

๗๒๒



ท กค ๐๔๐๙.๖/ว ๗๑ กระทรวงการคลิง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๒ ตุลาคม ๒๔๔๐
เรื่อง หลักฐานการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๒๖.๔/ว ๑๐๓ ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๔๔๒

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดิน 
ทางไปราชการต่างประเทศเพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง น้ัน

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นว่าหลักเกณฑ์การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดิน 
ทางไปราชการต่างประเทศและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบินมิได้รวมถึงการซื้อบัตรโดยสาร 
เครื่องบินด้วยระบบ ^๒ช:กวทเอ 7!อเง61: (^-ทอ!งอI) (ขณะนั้นยังมิได้มีการใช้ระบบนี้) ดังน้ัน เพื่อให้เหมาะสม 
กับสภาพการณ์ปีจจุบันและเพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติ จึงเห็นสมควรกำหนดเพิ่มเติมให้ส่วนราชการที่ 
ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินแบบ 51ออ1:โ๐ ทเอ 7[อเงอ1: (^-ทอ!งอ1โ) ให็ใซ้ใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง 
(เปเาอโลเ7 !-!อออ!เว(โ) เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวช้องทราบเพื่อพื่อถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

3 ย \ 1 บ  ค  VI ผ ฟ ้ผ ิเ น  4 โ I I ^ VI 6าVI

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง
สำนักมาตรฐานด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง 
กล ุ่มกฎหมายและระเบ ียบด ้านค ่าใช ้จ ่ายในการบริหาร 
โทร. ๐-๒๒๗๓-๙๙๘๔

๗๒๓



บ น ท กึ ข อ้ ค ว า ม

ส่วนราชการ....กรุงเทพมหา,นคร (สำนักการ!คลัง โ:/เร..0๖๖๒๔.๔๖๘๑;หรื.0โทร..๑๖๖๑โทรสาร ๐๖๖๖๖๖๖๓๖}
ท ี่ กท..๑๓๐๕;/ ๒๐๔...................................................วัน'ที่....๒®..]ก้นยาย.น.๒๕๕;๔............................................
เร่ือง...ก.'1รพิก.,จ่ายค่า]ช้จ่าเยบริกา.รุโ,ท.รศัพท์เคลื่อนที่

เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก,ก. ห ัวหน้าผ ู้ตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร.เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในลังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ชองกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ฃอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว  ๑๒๑ 
ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๔๔๓ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
ในส่วนที่เกี่ยวช้องต่อไป

ศ 5 ,ป ๔ีเ̂ ฯ.
(นางบินนาท ซลิตานนท์)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

๗๒๔



ที กค ๐๔๐๖.๔/ว ๑๒๑
ด่วนท่ีสุด

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐ 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๔๓
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ท่ี นร ๐๔๐๖/ว ๑๔๘ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๔๔๓ 

๒. หนังสือสำนักเลขาคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๔๐๔/ว ๑๑๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๔๔๐ 
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๑/ว  ๓๙ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๔๔๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๔สิงหาคม ๒๔๔๓ เห็นชอบตามที่กระทรวง 

การคลังเสนอให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้!ทรศัพท์ของทางราชการตามหนังสือที่อ้างถึง๒. 
และกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ ซึ่งในหลักเกณฑ์การติดตั้งและใช้โทรศัพท์ชองทางราชการ ข้อ ๓.๒ กำหนดให้ส่วน 
ราชการเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที,ใช้เป็นส่วนกลาง (มิได้มอบให้ช้าราชการผู้!ดไว้ถือครอง) สำหรับ 
ค่าเช่าเลขหมาย ค่าใช้บริการรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน และค่าซ่อมบำรุงรักษาได้เท่าที่จ่ายจริง) และ 
ข้อ ๓.๓ กำหนดให้ส่วนราชการเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มอบให้ช้าราชการเป็นผู้ถือครอง สำหรับ 
ค่าเช่าเลขหมายและค่าใช้บริการรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด 
ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

ติดต่อราชการอย่างสะดวก สอดคล้องกับเทคโนโลยีอันจะทำให้การปฏิบัติราชการลัมฤทธี้ผล และเป็นไปตามมติ 
คณะรัฐมนตรี จึงเห็นควรยกเลิกหนังสือที่อ้างถึง ๓ และกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง 
มาด้วย

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้ส่วนราชการสามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวช้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุ่ภา ปียะจิตติ) 
รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง 
สำนักกฎหมาย
กลุ่มงานกฎหมายและทะเบียนด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
โทร. ๐-๒๑๒๗-๗๒๖๒

๗๒๔



หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

๑. การมอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ข้าราชการเป็นผู้ถือครองนั้นไม่ถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวที่จะได้รับเมื่อ 
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง แต่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ ท่ีส่วน 
ราชการพิจารณาเห็นว่าลักษณะงานในตำแหน่งและหน้าที่นั้นๆ มีความจำเป็นต้องติดต่อราชการนอกเวลาราชการ 
หรือนอกที่ต ั้งสำนักงานเป็นการประจำเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและมิให้เก ิดความเสียหายแก,ทาง 
ราชการ

๒. การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ชองทางราชการที่มอบให้ข้าราชการเป็นผู้ถ ือครอง 
ให้เบิกจ่ายค่าใช้บริการแบบรายเดือนที่ใซในการติดต่อสื่อสารในภารกิจของทางราชการ ได้แก่ ค่าเช่าเลขหมาย 
ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันกับค่าใช้บริการ เช่น ค่าบริการเสริมทุกประเภท เท่าที่จ่ายจริงไม่ 
เกินอัตรา ดังนี้

ประ๓ ทและระดับตำแหน่ง อัตรา

๑.ช้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวย 
การระดับต้น ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ 
พิเศษลงมา ตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสลงมา

ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอันดับครู 
ผู้ช่วย คศ. ๑ คศ. ๒ และ คศ. ๓

ช้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวา 
อากาศเอก ลงมา

ช้าราชการตำรวจ ซึ่งมียศพันตำรวจเอก ลงมา 
ช้าราชการพลเรือนสมัญประจำอื่น ที่ยังคงตำรง 

ตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา

ไม่เกินอัตราคนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อรอบเดือน

๒.ช้าราชการพลเรือนตำแหน่งประเภทบริหารระดับ 
ต้น ตำแหน่งประเภท.อำนวยการระดับสูง ตำแหน่งประเภท 
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะ 

ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คศ. ๔ 
ช้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอกพิเศษ นาวาเอก 

พิเศษ•นาวาอากาศเอกพิเศษ
ช้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอกพิเศษ 
ช้าราชการพลเรือนสามัญประจำเภท.อื่นที่ย ังคง 

ดำรงตำแหน่งระดับ ๙

ไม่เกินอัตราคนละ ๒,๐๐๐ บาทต่อรอบเดือน
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ประ๓ ทและระดับตำแหน่ง อัตรา

๓ . ช้าราชการพลเรือนตำแหน่งประเภทบริหารระดับ 
สูง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ

ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คศ. ๔
ข้ึนไป

ช้าราชการทหารซี่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศ 
ตรี ข้ึนไป

ไม่เกินอัตราคนละ ๔,๐๐๐ บาทต่อรอบเดือน

ช้าราช'การตำรวจซึ่งมียศพลตำรวจตรีขึ้นไป 
ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอื่นที่ยังคงดำรง

ตำแหน่งระดับ ๑๐ ข้ึนไป

๓. กรณีค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เกินกว่าอัตราที่กำหนดในข้อ ๒ให้ส่วนราชการดำเนินการเก็บ 
เงินส่วนที่เกินวงเงินจากผู้ถือครอง เพื่อสมทบจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามใบแจ้งหนี้ต่อไป

๔. กรณีการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การประชุมระหว่างประเทศ การจัดงาน หรือ 
การเยือนของบุคคลสำคัญให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาการเบิกจ่ายเฉพาะช้าราชการ 
ที่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการติดต่อประสานงาน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายกับทางราชการในระหว่าง 
การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว หรือในการเตรียมการระหว่าง การประชุมระหว่างประเทศ การจัด 
งาน การเยือนของบุคคลสำคัญ แล้วแต่กรณี โดยให้ช้าราชการผู้ถือครองโทรศัพท์เคลื่อนที่แจ้งความประสงค์ต่อ 
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายขอเลือกใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ช้าราชการผู้นั้นถือครอง (แบบรายเดือน) 
หรือเลือกใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมิใช่การได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ (โ3̂ - เ ^ เ อ  /  แบบเติมเงิน) ดังนี้

๔ .๑ให้เบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ช้าราชการถือครองสำหรับการเดินทางไปราชการ 
ต่างประเทศชั่วคราว การประชุมระหว่างประเทศ การจัดงาน หรือการเยือนชองบุคคลสำคัญ ในครั้งนั้น แล้วแต่ 
กรณี เพ่ิมได้อีกไม1เกินหนึ่งเท่าของอัตราตามประเภทและระดับตำแหน่ง ที่กำหนดในข้อ ๒

๔.๒ให้เบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมิใช่การได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ (?โ^-เ3/แอ /  
แบบเติมเงิน) ให้กับข้าราชการผู้ถ ือครองเพิ่มได้อีกไม,เก ินหนึ่งเท ่าชองอัตราตามประเภทและระดับตำแหน่ง 
ที่กำหนดในข้อ ๒

๔.๓ให้ผู้ที่เบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามข้อ ๔.๑ และข้อ ๔.๒ รับรองการใช้บริการ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานหรือบุคคล เรื่องที่ติดต่อพร้อมทั้งจำนวนเงิน เพื่อใช้ 
เป็นหลักฮานในการเบิกจ่าย เสนอผ้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายหลังจากการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว๘5 'ช่ จิ
การประชุมระหว่างประเทศ การจัดงาน หรือการเยือนของบุคคลสำคัญ เสร็จสิ้น แล้วแต่กรณี

๔. กรณีที่มีความจำเป็นต้องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่กำหนดไว้โนหลักเกณฑ์นี้หรือที่กำหนด 
ไว้แล้วแต่ไม,สามารถปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์นี้ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
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บ น ท ึก ข ้อ ค ว า ม

ส่วนราชการ โ'.̂ .̂ .̂ !^.0 1 1 ^ ^ ?.̂ .®.1.̂ 119..!?!?!?̂ ..̂ .̂
ที โ'.]!]...®.̂ .?.̂ /??.̂ ?.??!.̂ ! วนทื ®โ มิถนายน ๒๕๕๑
(^ฎ ง โ!.'า!เบิโ!!จ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคล่ือนที่.

เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ห ัวหน้าผ ู้ตรวจราขการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราซการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมบันทึกน้ีสำนักการคลังขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กท ๐๔๐๖.๑/ว ๓๙ 
ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๒๐๓.๕/ว ๑๔๓๗ ลงวันที่ 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เร่ือง การเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ มาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ 
ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครได่โปรดสั่งการต่อไป ทั้งนี้ประเภทและระดับตำแหน่งให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบช้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ .  ๒๕๒๘ ที่สำนักงาน ก.ก. จะได้กำหนดต่อไป

5 ะ~(นายปรีชา สุขสนเทศ)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
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ด่วนท่ีสุด
ท กค ๐๔๐๖.๔/ว ๓๙ กระทรวงการคล่ง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
๒๒ เมษายน ๒๔๔๑

เรื่อง ' การเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง ๑. พระราชบัญญัติระเบียบช้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๔๑

๒, หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๔๐๒/ว ๑๑๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๔๔๐ 
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ท่ี กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๔๔๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโห่รศัพท์เคลื่อนที่

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑ สิงห่าคม ๒๔๔๐ เห็นชอบหลักเกณฑ์ 
การติดตั้งและใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อน (มือถือ) ของทางราชการ โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังกำหนด 
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย (ค่าเช่าเลขหมายและค่าใช้บริการ) กรณีที่ส่วนราชการได้จัดหา 
วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยมอบให้ช้าราชการเป็นผู้ถือครอง ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ซึ่งกระทรวงการคลังได้ 
กำหนดอัตราการเบิกจ่ายตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติตามที่อ้างถึง ๑ มีผลใช้บังคับ 
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๔๔๑ โดยกำหนดระดับตำแหน่งช้าราชการพลเรือนสามัญเป็นประเภทตำแหน่ง 
ได้แก่ ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับด้น ระดับสูง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ระดับสูง ตำแหน่ง 
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ 
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส ระดับทักษะพิเศษ จึงทำให้หลักเกณฑ์ 
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ซึ่งกำหนดให้จ่ายตามอันดับตำแหน่งชองผู้ถือครองไม'สอดคล้องกับการกำหนดระดับ 
ตำแหน่งตามพระราชบัญญัติที่กล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย (ค่าเช่าเลขหมายและ 
ค่าใช้บริการ) ดังกล่าวของส่วนราชการสอดคล้องกับพระราชบัญญัติที่อ้างถึง ๑ จึงยกเลิกหนังสือ ที่อ้างถึง ๓ 
และกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการช้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้กำหนดวัน 
ใช้บังคับประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งตามบทบัญญัติมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ 
ท ี่อ ้างถ ึง'๑ เป็นด้นไป ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
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จึงเรืยนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ท กท ๐๒๐๐/ ๑๔๗๙ 
เรียน ป.กทม.

ขอเรียนประสานมาเพื่อโปรดพิจารณา 
ดำเนินการต่อไป

- - ผ ่^ / ^ ' ^

(นายอุทิศ ธรรมวาทิน) 
รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนีสิน

X } * /เ'& & * * * * ^ "
(นายสุกิจ ก้องธรนินทร์) 

เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
๒ พ.ค. ๒๔๔๑

กรมบัญชีกลาง 
สำนักกฎหมาย
กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
โทร. ๐-๒๒๗๓-๙๔๗๓
ท / ผ ผ . ( ะ ฐ ป . ฐ ๐ . ■ ช า

เรียน ผอ.สนค.
พิจารณาดำเนินการแจ้งหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ

(นายพงศ์คักติฐ์ เสมสันต์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

๘ พ.ค. ๒๔๔๑

กลุ่มงานระเบียบและกฎหมายการคลัง 
ดำเนินการตามบัญชา ป.กทม่. ทั้งนี้ตำแหน่ง 
ให้เป็นตามกฎหมาย พ.ร.บ.ข้าราชการ กทม. 
ท่ี ก.ก. จะได้กำหนดต่อไป

(นางสาวทัศรนิทร์ เหล่าไพโรจน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

สำนักการคลัง 
๑๓ พ.ค. ๒๔๔๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
เพื่อโปรดพิจารณา

สุลาลีวัลย์ โตลานุวัตร 
(นางสุลาลีวัลย์ โตลานุวัตร) 

รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักการคลัง 
๑๒ พ.ค. ๒๔๔๑
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หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่

ให้ส่วนราชการเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ค่าเช่าเลขหมายและค่าใช้บริการซึ่งไม่ 
รวมค่าใช้บริการเสริมทุกแประเภท) กรณีที่มอบให้ช้าราชการเป็นผู้ถือครองได้เท่าที่จ่ายจริงไม,เกินหลักเกณฑ์และ 
อัตราที่กำหนด โดยค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าที่กำหนดให้ช้าราชการผู้ถือครองฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 
ทั่งนี้ เมื่อส่วนราชการได้รับใบแจ้งหนี้แล้วให้ดำเนินการเก็บเงินส่วนที่เกินวงเงินจากผู้ถือครองฯ เพื่อสมทบจ่าย 
เป็นค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามใบแจ้งหนี้ต่อไป

ประเภทและระดับตำแหน่ง อัตรา

๑ .  ช้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่ง'ประเภทอำนวย 
การระดับต้น ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ 
ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบ ัต ิการ' ตำแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับอาวุโส ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติงาน

ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอันดับครู 
ผูช่วย คศ. ๑ คศ. ๒ และ คศ. ๓

ช้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวา 
อากาศเอก ลงมา

ช้าราชการตำรวจ ซึ่งมียศพันตำรวจเอก ลงมา 
ช ้าราชการพลเรือนสมีญประจำอื่น ท ี่ย ังคงดำรง 

ตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา

ไม่เกินอัตราคนละ ๑,©๐๐ บาทต่อรอบเดือน

๒. ช้าราชการพลเรือนตำแหน่งประเภทบริหารระดับ 
ต้น ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งประเภท 
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะ 
พิเศษ

ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คศ. ๔ 
ช ้าราชการทหารซ ึ่งม ียศพ ันเอกพ ิเศษ นาวาเอก 

พิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ
ช้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอกพิเศษ 
ช้าราชการพลเรือนสามัญประจำเภทอื่นที่ยังคงดำรง 

ตำแหน่งระดับ ๙

ไม,เกินอัตราคนละ ๒,๐๐๐ บาทต่อรอบเดือน
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๓ . ข้าราชการพลเรือนตำแหน่งประเภทบริหารระดับ 
สูง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คศ. ๕ ข้ึน
ไป

ข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศ
ตรี ข้ึนไป

ข้าราชการตำรวจซึ่งมีย่ศพลตำรวจตรีขึ้นไป '
ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอื่นที่ย ังคงดำรง 

ตำแหน่งระดับ ๑๐ ข้ึนไป

ไม่เกินอัตราคนละ ๔,๐๐๐ บาทต่อรอบเดือน

๔. กรณ ีท ี่ม ีความจำเป ็นต ้องเบ ิกจ ่ายค ่าใช ้จ ่ายนอก 
เหนือหลักเกณฑ์ที่ ๑-๓ ให้ขอตกลงกับกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ กรณ ีการเบ ิกค่าใช ้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ของข้าราชการ ซ ึ่งเท ียบเท ่าข ้าราชการพลเร ือน 
ระดับ ๑๐ หากยังไม1สิ้นสุดระเยะเวลากรใช้บริการในรอบเดือนนั้นๆ ให้เบิกจ่ายตามอัตราของหนังสือที่อ้างถึง ๓
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ด่วนมาก
ท่ี กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๐๘ กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐ 
๑๒ ธันวาคม ๒๔๔๖

เร่ือง การเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลึ่อนที่
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๔๒๖.๔/ว ๓๘ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๔๑

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ของราชการทั้งในและต่างประเทศตามหนังสือที่อ้างถึงที่กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบ 
ประมาณใช้ดุลยพินิจในการบริหารงบประมาณการเบิกค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ค่าเช ่าหมายเลข 
และค่าใช้บริการ). กรณีที่มีผู้ถือครองฯ ภายในวงเงินงบประมาณที่มีอยู่ และหากจำเป็นต้องเบิกค่าใช้จ่ายดัง 
กล่าวให้พิจารณาตามความจำเป็นและเพื่อประโยชน์ของทางราขการภายในวงเงินไม่เกินคนละเดือนละ ๑,๐๐๐ 
บาท โดยส่วนที่เกินให้ช้าราชการผู้ถึอครองฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง น้ัน

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นสมควรปรับปรุงกำหนดกรอบวงเงินการเบิกจ่ายเกี่ยว 
กับการใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ค่าเช่าหมายเลขและค่าใช้บริการ) ของส่วนราชการต่างๆ ให้เหมาะ 
สมสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ความรับผิดขอบที่เพิ่มขึ้นของส่วนราชการ และเอื้อต่อระบบบริหารราชการ 
จังหวัดแบบบูรณาการยิ่งขึ้น จึงยกเลิกหนังสือกระทรวงการคลัง ต่วนมาก ท่ี กค ๐๔๒๖.๔/ว ๓๘ ลงวันที่ ๑๒ 
พฤษภาคม ๒๔๔๑ และกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ดังนี้

๑. ให้ส่วนราชการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงบประมาณการเบิกค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ (ค่าเช่าหมายเลขและค่าใช้บริการ).ของทางราชการภายในวงเงินงบประมาณที่มีอยู่ และหากจำเป็น 
ต้องเบิกค่าใช้จ ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ด ังกล่าว ให ้พ ิจารณาตามความจำเป ็นเพ ื่อ 
ประโยชน์ของทางราชการภายในกรอบวงเงินดังนี้

๑.๑ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับ ๘ หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าลงมาภายในวงเงินเหมาจ่ายไม, 
เกินอัตราคนละเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท

๑.๒ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับ ๙ หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าภายในวงเงินเหมาจ่ายไม'เกิน 
อัตราคนละเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท

๑.๓ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับ ๑๐ หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าภายในวงเงินเหมาจ่ายไม่เกิน 
อัตราคนละเดือนละ ๓ , ๐๐๐ บาท

๑.๔ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับ ๑๑ หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าภายในวงเงินเหมาจ่ายไม่เกิน 
อัตราคนละเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท
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ทั้งนี้ส่วนที่เกินให้ข้าราชการผู้ถือครองฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 
๒. เมื่อส่วนราชการได้รับไปแจ้งหนี้แล้ว ให้ดำเนินการเก็บเงินส่วนที่เกินวงเงินที่กำหนดจาก 

ผู้ถือครองๆ เพื่อสมทบจ่ายเป็นค่าใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามใบแจ้งหนี้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นด้นไป

ขอแสดงความนับถือ

0 . -

(นายสมหมาย ภาษี)
รองปลัดกระทรวงการคลัง 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง
สำนักมาตรฐานด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง 
กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
โทร. ๐-๒๒๗๓-๙๙๘๔
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ท นร ๐๕๐๕/ว  ๑๑๓๖ สำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทำเนียบรัฐบาล กุทม. ๑๐๓๐๐

๓ สิงหาคม ๒๕๕๐
เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้โทรศัพท์ของทางราชการ 
เรียน รอง นรม., รัฐ-นร. กระทรวง กรม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีสรุปมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง การติดตั้งและใช้โทรศัพท์ของทางราชการที่ยกเลิก 

๒. หลักเกณฑ์การติดตั้งและใช้โทรศัพท์ของทางราชการ

เดิมคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๘ เมษายน ๒๕๓๒, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ และ ๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๓๔) เกี่ยวกับการติดตั้งและใช้โทรศัพท์ของทางราชการ รวมทั้งสิ้น ๓ มติ เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ (ดู 
รายละเอียดได้จาก พพผXลเวเก6ป1เาล13๐^.3๐.1:1า)

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นควรปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการติดตั้ง 
และใช้โทรศัพท์ของทางราชการ เพื่อให้เกิดความขัดเจนและสะดวกในการอ้างอิง และถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
ต่อไป จึงเสนอขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเรื่องดังกล่าว จำนวน ๓ มติ และให้ความ 
เห็นขอบหลักเกณฑ์การติดตั้งและใช้โทรศัพท์ของทางราชการ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐
๑. อนุมัติให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้โทรศัพท์ของทางราชการ จำนวน

๓ มติ ดังนี้
๑.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๒ เร่ือง การใช้โทรศัพท์ของทางราชการ 
๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ เรื่อง การใช้โทรศัพท์ของทาง

ราชการ
๑.๓ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๔ เร่ือง การติดตั้งโทรศัพท์ของทาง

ราชการ
๒. เห็นชอบหลักเกณฑ์การติดตั้งและใช้โทรศัพท์ของทางราชการ ตามที่สำนักเลขาธิการคณะ

รัฐมนตรีเสนอ

๗ ฅ ๕



จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการและหน่วยงาน 
ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายรองพล เจริญพันธุ) 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ 
โทร. ๐ เย๒๘๒ ๗๑๙๓ 
โทรสาร 0  ๒๒๘๒ ๗๑๙๓ 
ผ ผ พ ช ! ท 6ป1โเาลเฐ๐^ฐ0.1:1า
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

บัญชีสรุปมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การติดตั้งและใช้โทรศัพท์ของทางราชการที่ยกเลิก

ลำดับ เรื่อง/เลขที่หนังสือ มติคณะรัฐมนตรี สรุปมติคณะรัฐมนตรี หมายเหตุ

๑. การใช้โทรศัพท์ของ 
ทางราชการ 
(นร ๐๒๐๒/ ๕๐๗๑ 
ลงวันที่ ๑๑ เมษายน 
๒๕๓๒)
(สำนักราชเลขาธิการ)

๘ เมษายน ๒๕๓๒ อนุม ัต ิตามที่สำน ักราชเลขาธิการเสนอขอ 
อน ุม ัต ิให ้ช ้าราชการสำน ักราชเลขาธ ิการผ ู้ม ี 
โทรศ ัพท ์ของทางราชการต ิดต ั้งอย ู'ท ี่บ ้านใช ้ 
โทรศัพท์ที่บ ้านพักโทรทางไกลภายในประเทศ 
เพ ื่อต ิดต ่อราชการในกรณ ีเร ่งด 'วน โดยทาง 
ราชการออกค่าใช้จ่ายให้ ตามที่ราชเลขาธิการ 
เห็นสมควรในแต่ละครั้ง โดยให้ดำเนินการตาม 
ความเห็นของกระทรวงการคลัง เห็นสมควรให้ 
สำนักราชเลขาธิการใช้โทรศัพท์ของทางราชการ 
ที่ติดตั้งที่บ้านช้าราชการโทรทางไกลเพื่อติดต่อ 
ราชการได้เป ็นกรณีพ ิเศษ และเพื่อให้การเบิก 
จ่ายเงินประเภทนีเ้ป็นไปโดยเหมาะสม จึงขอให้ 
สำน ักราชเลขาธ ิการจ ัดทำทะเป ียนแสดงราย 
ละเอียดว่าใครเป็นผู้พ ูดโทรศัพท์ทางไกลเรื่อง 
อะไรไว้เป็นหลักฐานตามแบบฟอร์มทีก่ำหนด

๒ การใช้โทรศัพท์ของ 
ทางราชการ 
(นร ๐๒๐๒ / ๑๘๙ 
๑๒ ลงวันท่ี ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๓๓) 
(กระทรวงมหาดใทย)

๒๗ พ ฤศจ ิกายน  
๒๕๓๓

อนุมัติให ช้ ้าราชการระดับสูงของกระทรวง 
มหาดไทยมีโทรศัพท์ราชการติดตั้งที่บ้านพักส่วน 
ตัว สามารถเบ ิกจ ่ายค ่าใ ช ้โทรศัพท์ทางไกลได้ 
โดยใ ห ้รัฐมนตรีว,าการกระท รวงมห าดไท ย 
พ ิจารณ าอ น ุม ัต ิเป ็น รายๆ  ต าม ท ี่กระทรวง 
มหาดไทยเสนอเป็นกรณีพิเศษ โดยให ้ถือปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดให  ้
ช้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยที่มี 
โทรศัพท์ราชการติดตั้งที่บ้านพักส่วนตัวเบิกจ่าย 
ค่าใช โ้ทรศัพท์ทางไกลได้ โดยให ้รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุม ัต ิเป ็นรายๆ 
ตามหลักเกณฑ์ต ังน ี

๑ . ข้าราชการส่วนกลางที่มีบ้านพักส่วนตัว 
อยู่ในเขตโทรศัพท์นครหลวง

๗ฅ๗



๒. ข้าราชการส่วนภูมิภาคที่มีบ้านพักส่วน 
ตัวอยู่ในฟ้องที่จังหวัดที่ตั้งสำนักงานที่ข้าราชการ 
ประจำปฏิบัติงาน

๓. เมื่อมีการใช้โทรศัพท์ทางไกลทุกครั้ง ให้ 
จัดทำทะเบียนคุมตามแบบที่แนบ

๔. ให้ข้าราชการจ่ายเงินค่าใช้โทรศัพท์ทาง 
ไกลไปก่อน แล้วให้ทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์ 
ทางไกล พร้อมใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งรายการ 
พูดโทรศัพท์ทางไกลขององค์การโทรศัพท์แห่ง 
ประเทศไทย เป็นหลักฐานเพื่อเบิกจ่ายเงินต่อไป 

การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ทางไกลบ้านพักส่วน 
ตัวชองรัฐบาลให้ปฏิบัติตามข้อ ๔ เซ่นเดียวกัน

๓. การใช้โทรศัพท์ของ 
ทางราชการ 
(นร ๐๒๐๒/ว ๙๘ 
ลงวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๓๔)
(กระทรวงการคลัง)

๒๗ พ ฤ ษ ภ าค ม  
๒๕๓๔

เห ็นชอบให ้ยกเล ิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๒ และวันที่ ๕ ตุลาคม 
๒๕๒๐ และให้กำหนดหลักเกณฑ์ในการติดตั้ง 
โทรศัพท์ชองทางราชการใหม่ตามที่กระทรวงการ 
คลังเสนอและให้ส ่วนราชการถือปฏิบ ัติต ่อไป 
ดังนี้

๑. ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการติดตั้งและย้ายโทรศัพท์ 
ประจำสถานที่ราชการ

๒. การติดตั้งและย้ายโทรศัพท์ประจำบ้าน 
พัก (บ้านพักของทางราชการ และบ้านพักส่วน 
ต ัวข ้าราช ก าร) ให ้ต ิด ต ั้ง เฉ พ าะข ้าราช ก าร  
ตำแหน่งที่ต ้องติดต่อรายการนอกเวลารายการ 
ปกติเป็นประจำคนละ ๑ เครื่อง ดังนี้

๒.๑ ข้าราชการตำแหน่งผู้อำนวยการ 
กองหรือเท่าขึ้นไปให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจ 
ตามข้อ ๑ เป็นผู้อนุมัติ

๒.๒ ข้าราชการตำแหน่งนอกเหนือจาก 
ข้อ ๒.๑ ให้อยู่ในดุลพิน ิจของปลัดกระทรวง 
ปลัดทบวง เป็นผู้อนุมัติ
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๒.๓ เมื่อข้าราชการพ้นจากตำแหน่งหรือ 
หมดความจำเป็นในการใช้โทรศัพทไ,ห้ผู้มีอำนาจ 
อนุมัติการติดตั้งโทรศัพท์ดังกล่าวสั่งถอนการติด 
ตั้งโทรศัพท์นั้น

๓. ให ้ท างราช ก ารจ 'ายค ่า เช ่าโท รศ ัพ ท ์ 
(ค ่าเช ่าห มายเลข) และค่าใช้บริการ สำหรับ 
ข้าราชการที่มีโทรศัพท์ติดตั้งประจำบ้านพักตาม 
ข้อ ๒ ตามที่จ่ายจริงไม,เกินคนละเดือนละ ๑๐๐ 
ครั้ง ส่วนที่เกิน ๑๐๐ ครั้งให้จ่ายเอง

ข้าราชการตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ 
ในราชการเกินกว่าที่กำหนดดังกล่าวให้ขออนุมัติ 
ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง

กรณ ีช้าราชการพันจากตำแหน่งหรือหมด 
ความจำเป็นในการใช้โทรศัพท์ให้งดจ่ายค่าใช้ 
จ่ายดังกล่าวทันที

๔. โทรศ ัพท ์ประจำสถานท ี่รายการและ 
ประจำบ้านพัก (บ ้านพักของทางราชการและ 
บ้านพักส่วนตัวข้าราชการ) ที่ติดตั้งก่อนวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๔๓๑ ให้ปฏิบัติดังนี้

๔.๑ ให ้ส ่วนราชการดูแลรักษาเครื่อง 
โทรศัพท์ อ ุปกรณ์โทรศัพท์ และสายภายใน 
บริเวณอาคารที่ติดตั้งประจำสถานที่ราชการและ 
บ้านพักชองทางราชการที่องค์การโทรศัพท์แห่ง 
ประเทสไทยมอบให้เป็นกรรมสิทธิ้ตามระเบียบฯ 
พ ัส ด ุ

๔.๒ ให้ผู้มีอำนาจตามข้อ ๑. มอบเครื่อง 
โทรศัพท์ อุปกรณ์โทรศัพท์ และสายภายใน 
บริเวณอาคารที่ติดตั้งประจำบ้านพักส่วนตัวเป็น 
กรรมสิทธี้ของข้าราชการโดยไม,คิดมูลค่าและให้ 
ข้าราชการดูแลซ่อมบำรุงรักษาเอง

๗๓๙



๕. การติดตั้งโทรศัพท์ประจำบ้านพักส่วน 
ต ัวข ้าราชการต ั้งแต ่ว ันท ี่ ๑ ตุลาคม ๒(ะ๓๑ 
เป็นต้นไป ให้ส่วนราชการจ่ายค่าใช้จ่ายเฉพาะ 
ค่าต่อเชื่อมเลขหมายตามที่องค์การโทรศัพท์แห่ง 
ประเทศไทยเรียกเก็บ ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เซ่น 
เครื่องโทรศัพท์ อุปกรณ์โทรศัพท์ ค ่าเด ินสาย 
ภายในบร ิเวณ อาคารและการด ูแลซ ่อมบำร ุง 
รักษา เป็นตัน ให้ช้าราชการจ่ายเอง

กรณีมีส่วนราชการอนุมัติการติดตั้งโทรศัพท์ 
โดยจ ่ายค ่าใช ้จ ่ายอ ื่นๆ  ตังกล่าวไปก่อนหลัก 
เกณฑ์นี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าถูกต้อง

๖. กรณ ีข ้าราชการได ้ร ับอน ุม ัต ิให ้ต ิดต ั้ง 
โทรศ ัพท ์ประจ่าบ ้านพ ักส ่วนตัวก ่อนวันท ี่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๓๑ และติดตั้งตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๓๑ เป็นตันไป พันจากตำแหน่งไม'ว่าด้วยเหตุ 
ใดและประสงค์จะขอโอนเป็นโทรศัพท์ส่วนตัวให้ 
ผู้มีอำนาจตามข้อ ๑. สั่งโอนเป็นโทรศัพท์ส่วนตัว 
โดยให้ช้าราชการจ่ายค่าใช้จ่ายเองในการโอนเอง 

กรณ ีข ้าราชการไม 'ประสงค ์ขอโอน เป ็น  
โทรศัพท์ส่วนตัว ให้ดำเนินการตามข้อ ๒.๓ และ 
ข้อ ๓ วรรค ๓

๗. ส่วนรายการใดอนุญาตให้โอนโทรศัพท์ 
ที่ติดตั้งประจำบ้านพักส่วนตัวช้าราชการไปก่อน 
หลักเกณฑ์นี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าถูกต้อง 

๘. ส่วนราชการใดมีป้ญหา หรือไม'สามารถ 
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวช้างด้นให้หารือ 
หรือขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
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หลักเกณฑ์การติดตั้งและใช้โทรศัพท์ของทางราชการ

เพื่อให้การใช้และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโทรศัพท์ของทางราชการ (โทรศัพท์พื้นฐานและวิทยุ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่) มความเหมาะสม ชัดเจน สอดคล้องกับสภาพการณ์ปีจจุบัน และเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าจาก 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ สมควรกำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่อ'งดังกล่าวเพื่อให้ส่วนราชการถือ 
ปฏิบัติต่อไป ดังนี้

๑. โทรศัพท์ประจำสถานที่ฃองทางราชการ
๑.๑ ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

การติดตั้ง กำรย้าย การควบคุมการใช้และการเบิกค่าใช้จ่ายุต่างๆ โดยให้คำนึงถึงความจำเป็นเหมาะสม เพื่อมิให้ 
เกิดภาระกับเงินงบประมาณของส่วนราชการ

๑.๒ การใช้โทรศัพท์เพื่อโทรติดต่อทางไกลใบประเทศหรือโทรทางไกลระหว่างประเทศจะต้อง 
เป็นเรื่องที่มีความจำเป็น เร่งด่วน ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานของทางราชการเพื่อมิให้เกิดความเสียหายกับ 
ราชการ

๑:๓ สำหรับกรณีที่ช้าราชการมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้โทรศัพท์เพื่อโทรทางไกลใน 
ประเทศเพื่อติดต่อกิจธุระส่วนตัว ที่มิไต้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ผู้[ช้จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง

๑.๔ การดำเนินการตามข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๓ จะต้องไต้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ 
เจ้าของงบประมาณหรือผู้ที่ไต้รับมอบหม่าย และต้องจัดให้มีทะเบียนควบคุมการใช้โทรศัพท์แต่ละประเภทตาม 
แบบกระทรวงการคลังกำหนด

๒. โทรศัพท์ประจำบ้านพักของทางราชการ
๒.๑ การพิจารณาอนุมัติการติดตั้งโทรศัพท์ประจำบ้านพัก (บ้านพักของทางราชการและบ้าน 

พักส่วนตัวของช้าราชการ)โดยให้ติดตั้งเฉพาะช้าราชการตำแหน่งที่ต้องติดต่อราชการนอกเวลาราชการปกติเป็น 
ประจำคนละ ๑ เครื่อง ดังนี้

๒.๑.๑ ๚าราชการตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของ 
หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือผู้ที่ไต้รับมอบหมาย ให้ทางราชการจ่ายเฉพาะค่าเช่า(ค่าเช่าหมายเลข) 
และค่าใช้บริการสำหรับข้าราชการที่ไต้รับอนุมัติให้ติดตั้งโทรศัพท์ประจำบ้านพัก (ค่าเช่าหมายเลขและค่าใช้บริการ 
ของโทรศัพท์พื้นฐานดังกล่าวนั้น บริษัทผู้Iห้บริการไต้กำหนดอัตราค่าบริการไว้เป็นรายครั้ง มิใช่เป็นการให้บริการ 
โทรศัพท์ทางิไกลหรือวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น โทรออกครั้งหนึ่งๆ ผู้ใช้เสียค่าบริการ ครั้งละ ๓ บาท) ให้จ่าย 
เท่าที่จ่ายจริงคนละเดือนละไม่เกิน ๑๐๐ คร้ัง ส่วนที่เกิน ๑๐๐ คร้ัง หรือค่าใช้บริการเสริมพิเศษอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการ 
เรียกเก็บ เช่น บริการสายเรียกซ้อน บริการอินเทอร์เน็ต บริการโทรทางไกล เป็นต้น ให้ช้าราชการรับผิดชอบค่า 
ใช้จ่ายเอง

สำหรับค่ารักษาเลขหมายโทรศัพท์ประจำบ้านพักของทางราชการที่ว่างอยู่หรือ 
อยู่ระหว่างการจัดให้ช้าราชการเช้าพัก ให้ส่วนราชการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตังกล่าวโดยเบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน 
ของส่วนราชการ
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๒.๑.๒ ข้าราชการตำแหน่งนอกเหนือหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒ .๑.๑ให้ส่วนราชการพิจารณา 
ว่าจำเป็นต้องติดตั้งโทรศัพท์ประจำบ้านพักเพื่อติดต่อราชการนอกเวลาราชการปกติหรือไม่ หากจำเป็นต้องจัดหา 
ให้ ให้ส่วนราชการเสนอขออนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด

๒.๑.๓ เมื่อข้าราชการพันจากตำแหน่งหรือหมดความจำเป็นในการใข้โทรศัพท์ให้ผูม ี 
อำนาจอนุมัติการติดตั้งสั่งถอนการติดตั้งโทรศัพท์ และกรณีที่มีค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการ ซึ่งเป็นชองข้าราชการ 
ดังกล่าวก่อนที่ข ้าราชการจะพ้นจากตำแหน่งหรือหมดความจำเป็นในการใช้โทรศัพท์เกิดขึ้น ให้เร ียกเก็บจาก 
ข้าราชการดังกล่าว

๒.๑.๔ ข้าราชการที่พ ันจากตำแหน่งราชการไม'ว่าด้วยเหตุใด และประสงค์จะขอโอน 
โทรศัพท์บ้านพักที่ตนเคยใช้อยู่ก ่อนนั้นเป็นส่วนตัว ให้เสนอเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 
พิจารณาอนุมัติ สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการโอน ให้ข้าราชการรับผิดชอบเอง

๒.๑.๕ ส่วนราชการใดอนุญาตให้โอนโทรศัพท์ที่ติดตั้งประจำบ้านพักส่วนตัวข้าราชการ 
ไปก่อน'หลักเกณฑ์'นี้มีผลใช้'บังคับ ให้ถือว่าถูกต้อง

๓ . วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนท ี่ (มือถือ) ของทางราชการ
๓.๑ การจัดหาวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่และเลขหมาย (ชิมการ์ด) ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้า 

ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณที่จะพิจารณาตามความจำเป็น ภายในวงเงินงบประมาณที่ไต้รับจัดสรร
สำหรับวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่และเลขหมาย (ชิมการ์ด) ที่จะเบิกค่าใช้จ่ายจากทางราชการไต้ 

จะต้องไต้มาโดยวิธีการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ได้แก่ การจัดหาโดยวิธีการซื้อ ไต้รับบริจาคหรือไต้รับความ 
ช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เพื่อใช้ในราชการต้องลงบัญชีหรือทะเบียนเป็น 
พัสดุของทางราชการ หรือกรณีที่จัดหาโดยวิธีการเช่าหรือการยืมเท่านั้น

๓ .๒ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ค่าเช่าเลขหมายและ 
ค่าใช้บริการ)ทั้งในและต่างประเทศให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือผู้ที่ไต้รับมอบหมายใช้ดุลยพินิจ 
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน เมื่อไต้รับแจ้งให้ชำระหนี้ตามหลักเกณฑ์ตังนี้

๓.๒.๑ วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้เป็นส่วนกลาง (มิไต้มอบให้ช้าราชการผู้โดไว้ถือครอง) 
ให้เบิกจ่ายไต้เท่าที่จ ่ายจริง เฉพาะกรณีการติดต่อราชการกรณีจำเป็นเร่งต่วนนอกที่ตั้งสำนักงานที่ปฏิบัติราชการ 
ปกติ หรือกรณีที่พิจารณาเห็นว่าการใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่จะเป็นการประหยัดและคุ้มค่ากว่าการใช้โทรศัพท์ 
พื้นฐาน

๓.๒.๒ วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มอบให้ช้าราชการเป็นผู้ถือครอง การที่ช้าราชการจะได้ 
รับวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ถือครองหรือไม' น้ัน มิใช่เป็นสิทธิเฉพาะตัวช้าราชการจะไต้รับหากได้รับการแต่งตั้งให้ 
ดำรงตำแหน่งนั้นๆ แต่เป็นเรื่องที่ส่วนราขการพิจารณาเห็นสมควรที่จะต้องจัดให้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
ตามลักษณะงานในตำแหน่งหน้าที่นั้นๆ ว่ามืความจำเป็นจะต้องใช้ติดต่อกับทางราชการเพื่อมิให้ราชการเสียหาย 
และไม,เป็นภาระกับงบประมาณของส่วนราชการ

๓.๒.๓ สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการตามข้อ ๓.๒.๑ เซ่น ค่าบริการข้ามแดน 
อัตโนมัติ (เผ7 5 \710ผ7\เ- เ^อ/เ1\/แผธ) ค่าใช้โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ เป็นต้น ต้องไต้รับอนุมัติจาก 
หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อน
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หัวหน้าการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการตามข้อ ๓.๒.๒ ให้ถือปฏิบัติตามที่กระทรวงการ 
คลังกำหนด (ปีจจุบันเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลัง ด่วนมาก ท่ี กค 0 ๔๐๙.๓/ว ๑0 ๘ ลง 
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๔๔๖)

๓.๓ การเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มิใช่การได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ เช่น แบบเติมเงิน 
โ ? ธ เ อ )  จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังหรือเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด 

๓.๔ ช้าราชการที่ถือครองวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทางราชการ เมื่อย้าย โอน หรือพ้นจากตำแหน่ง 
ไม,ว่าด้วยเหตุใด ให้ส่งเครื่องวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ถือครองพร้อมอุปกรณ์ (ถ้ามี) คืนให้หน่วยงานให้เสร็จสิ้น 
ภายใน ๓0  วัน
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เรื่อง ขออนุมัติใช้โทรศัพท์เพื่อโทรทางไกล 
เรียน ..................... !......................................

ด ้วยข ้าพเจ้า.................................................................. ตำแหน่ง..........................................................
สังกัด......................................................................................... มีความประสงค์จะใช้โทรศัพท์ของทางราชการ
เพื่อ (.......... ) โทรทางไกลในประเทศ

(......... ) ทางไกลระหว่างประเทศ
(......... ) ทางไกลในประเทศเรื่องส่วนตัว

ติดต่อกับ (ระบุบุคคล/หน่วยงาน)............................................................................ จังหวัด...........................................
หมายเลขโทรศัพท์.........................................เรื่อง............................................................................................................
ในวันที่.... เดือน......................พ.ศ...................ตั้งแต่เวลา................. น. ถึงเวลา.................น. รวม..................นาที
โดยใช้เครื่องโทรศัพท์หมายเลข.......................................................................

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ใบขออน ุม ัต ิใช ้โทรศ ัพท ์เพ ื่อโทรทางไกล

(........... ' ..................................... )
ตำแหน่ง......

....../ ........... ........... / ........................

ท ี.่................/.

(..............) อนุมัติ
(..............) ไม'อนุมัติ

(............................... .............ะ .......................)
อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

................... / ......."............... / ........................
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ทะเบ ียนค ุมการใช ้โทรศ ัพท ์ทางไกล

หน่วย..................................
หมายเลขโทรศัพท์ประจำเครื่อง

ประเภท (....... ) โทรทางไกลในประเทศ (........ ) ทางไกลระหว่างประเทศ (.........) ทางไกลในประเทศเรื่องส่วนตัว

วัน/เด ือน/ป ี พูดไปที ่
(หมายเลข 
โทรศัพท์)

เรื่องที่พูด เวลาที่พ ูด 
(นาหิ[กา)

รวมเวลา 
ท่ีใช้'พูด 
(นาที)

ซื่อผู้พูด /  
ตำแหน่ง

หนังสืออนุมัติ
ท ี่........./ ..........

ลงวันที่

-
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ด่วนท่ีสุด
ท มท ๐๒๐๓.๕!/ว ๑๔๓๗ กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
๑๒ ธันวาคม ๒๔๔๖

ถึง กรุงเทพมหานคร ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. สำนักงานรัฐมนตรี
ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด สป. จังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานตรวจสอบภายใน สป.

ตามที่กระทรวงการคลัง ได้แจ้งเวียน มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๔๐ เห็นชอบ 
หลักเกณฑ์การติดตั้งและใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ของทางราชการ โดยมอบหมายให้กระทรวงการ 
คลัง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย (ค่าเช่าเลขหมายและค่าใช้บริการ) กรณีที่ส่วนราชการ 
ได้จัดหาวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยมอบให้ช้าราชการเป็นผู้ถือครองให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ น้ัน กระทรวง 
การคลังได้แจ้งเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย (ค่าเช่าเลขหมายและค่าใช้บริการ) ดังกล่าวชองส่วน 
ราชการสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบช้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๔๑ จึงยกเลิกหนังสือกระทรวงการ 
คลัง ด่วนมาก ท่ี กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๔๔๖ และกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่โดยมืผลใช้ 
บังศับ่ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการช้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้กำหนดวันใช้บังคับประเภทตำแหน่งและระดับ 
ตำแหน่งตามบทบัญญัติ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบช้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๔๔๑ เป็นต้นไป รายละเอียดตามสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว ๓๙ ลงวันที่ 
๒๒ เมษายน ๒๔๔๑ เร่ือง การเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง 
กองคลัง
โทร. ๐-๒๒๒๒-๔๘๗๔, ๔๐๓๔๗ 
โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๗๑๗๒ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิเจการคลัง 

เพื่อโปรดพิจารณา

สุลาสืวัลย์ โตลานุวัตร 
(นางสุลาลีวัลย์ โตลานุวัตร)

หัวหน้าฝ่ายการคลัง
รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักการคลัง

๗๔๖



กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

ด่วนท่ีสุด
ท กค ๐๔๐๖.๔/ว ๓๙

๒๒ เมษายน ๒๔๔๑
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อ้างถึง ๑. พระราชบัญญัติระเบียบช้าราซการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๔๑

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๔๐๔/ว ๑๑๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๔๔๐ 
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ท่ี กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๔๔๖

สิงที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๔๐ เห็นชอบหลักเกณฑ์ 

การติดตั้งและใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ชองทางราชการ โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังกำหนด 
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย (ค่าเช่าเลฃหมายและค่าใช้บริการ) กรณีที่ส่วนราชการได้จัดหา 
วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยมอบให้ข้าราชการเป็นผู้ถือครอง ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ซึ่งกระทรวงการคลังได้ 
กำหนดอัตราการเบิกจ่ายตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติตามที่อ้างถึง ๑ มีผล'ใช้'บังคับ 
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๔๔๑ โดยกำหนดระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นประเภทตำแหน่ง 
ได้แก่ ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ระดับสูง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ระดับสูง ตำแหน่ง 
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ 
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส ระดับทักษะพิเศษ จึงทำให้หลักเกณฑ์ 
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ซึ่งกำหนดให้จ่ายตามอันดับตำแหน่งชองผู้ถือครองไม,สอดคล้องกับการกำหนดระดับ 
ตำแหน่งตามพระราชบัญญัติที่กล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย (ค่าเช่าเลขหมายและ 
ค่าใช้บริการ) ดังกล่าวชองส่วนราชการสอดคล้องกับพระราชบัญญัติที่อ้างถึง ๑ จึงยกเลิกหนังสือ ที่อ้างถึง ๓ 
และกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการช้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้กำหนดวัน 
ใช้บังคับประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งตามบทบัญญัติมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ 
ที่อ้างถึง ๑ เป็นต้นไป ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ล่งมาด้วย

๗๔๗



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ๆ^  1

(นายอุทิศ ธรรมวาทิน)
'รองปลัดกระทรวงการคลัง 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง 
สำนักกฎหมาย
กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
โทร. ๐-๒๒๗๓-๙๕๗๓ 
ผ ผ ผ .(ะ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวลัดดาวัลย์ บุญมา)
เจ้าหน้าที่ธุรการ ๕ 

กองคลัง
๗ พ.ค. ๒๕๕๑

๗๔๘



หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่

ให้ส่วนราชการเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ค่าเข่าเลขหมา,ยและค่าใช้บริการซึ่งไม, 
รวมค่าใช้บริการเสริมทุกประเภท) กรณีที่มอบให้ช้าราชการเป็นผู้ถือครองได้เท่าที่จ่ายจริงไม,เกินหลักเกณฑ์และ 
บัตราที่กำหนด โดยค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าที่กำหนดให้ช้าราชการผู้ถือครองๆ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 
ทั้งนี้ เมื่อส่วนราชการได้รับใบแจ้งหนี้แล้วให้ดำเนินการเก็บเงินส่วนที่เกินวงเงินจากผู้ถือครองฯ เพื่อสมทบจ่าย 
เป็นค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามใบแจ้งหนี้ต่อไป

ประเภทและระดับตำแหน่ง อัตรา

๑. ช ้าราชการพ ลเร ือนสาม ัญ ตำแหน ่งประเภท 
อำนวยการระด ับด ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการระด ับ 
ชำนาญการพ ิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ 
ตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส .ระดับชำนาญงาน 
ระดับปฏิบัติงาน

ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอันดับ 
ครูผูช่วย คศ. ๑ คศ. ๒ และ คศ. ๓

ช้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวา 
อากาศเอก ลงมา

ช้าราชการตำรวจ ซึ่งมียศพันตำรวจเอก ลงมา 
ช้าราชการพลเรือนสมัญประจำอื่น ที่ยังคงดำรง 

ตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา

ไม'เกินอัตราคนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อรอบเดือน

๒. ช ้าราชการพลเร ือนตำแหน ่งประเภทบริหาร 
ระดับด้น ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่ง 
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับทักษะพิเศษ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คศ. ๔ 
ช้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอกพิเศษ นาวาเอก 

พิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ
ช้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอกพิเศษ 
ช้าราชการพลเรือนสามัญประจำเภทอื่นที่ยังคง 

ดำรงตำแหน่งระดับ ๙

ไม่เกินอัตราคนละ ๒,๐๐๐ บาทต่อรอบเดือน
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๓ .  ช ้าราชการพลเร ือนตำแหน ่งประเภทบริหาร 
ระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คศ. ๕
ข้ึนไป

ช้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พล 
อากาศตรี ข้ึนไป

ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพลตำรวจตรีขึ้นไป 
ช ้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอื่นท ี่ย ังคง 

ดำรงตำแหน่งระดับ ๑๐ ข้ึนไป

ไม่เกินอัตราคนละ ๔,๐๐๐ บาทต่อรอบเดือน

๔. กรณีที่มีความจำเป็นต้องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายนอก 
เหนือหลักเกณฑ์ที่ ๑-๓ ให้ขอตกลงกับกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ กรณ ีการเบ ิกค่าใช ้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ของข้าราชการ ซ ึ่งเท ียบเท ่าช ้าราชการพลเร ือน 
ระดับ ๑๐ หากยังไม'สิ้นสุดระเยะเวลากรใช้บริการในรอบเดือนนั้นๆ ให้เบิกจ่ายตามอัตราของหนังสือที่อ้างถึง ๓

๗๕๐



บ น ท ึก ข ้อ ค ว า ม

ส่วนราชการ....สำนักการ!.กษา.(กอ:?คลังโ,ทรุ:. ๐ . ; ๒๔๓๘.๐๔๐๒•.หรือโทร...๑๔๖๑.โทร;สาร.๐๒๔๓๗๓๔๗ฬ
ที วน'ที.....!??.̂ !..ดู.ล,าคม[๒๕๕๑
เรื่อง.. ..............................................................................................................................................
เรียน ผู้อำนวยการเขต

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไดให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ 
การมีโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือไว้ใซ้ในราซการกรุงเทพมหานคร เสนอให้ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลังกัด 
กรุงเทพมหานครจำนวน๔๓๕ ตำแหน่ง เบิกค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือในอัตราคนละเดือนละ 
ไม่เกิน ๕๐๐ บาท รายละเอียดตามหนังสือที่ กท ๑๔๐๑/ ๑๑๖๕ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑

ตามหลักเกณฑ์ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
กำหนดให้ตั้งค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามหลักเกณฑ์การติดตั้งและใช้โทรศัพท์ของทางราชการไว้ในหมวดค่า 
สาธารณูปโภคซึ่งสำนักการศึกษาได้ขอตั้งงบประมาณกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ๔๓๕ โรงเรียนและไดืโอนไปตั้งจ่ายที่แผนงานบริหารการศึกษางานบริหารการศึกษา 
แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

อมรา ศรีคซ 
(นางอมรา ศรีคข)

รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

๗ ๕ ๑



บ ัน ท ึก ข ้อ ค ว า ม

ส่วนราชการ ................
ท ี่ ก ท ๑๔๐๑/ ๑๗๖๕.............................. ...... ............วันท ี่ ๑ ๗ มีนาคม..๒๔๔๑...............................................
^ ฏ ง  ขอ.ความเห็น'ชอบการ.1ต่ีโทรุ]ศัพท์.เคล่ือนท่ี!!.บบ.มือถือสำหรั'บ'ใช้ในุราซเการขอ'งกรงเทพมหานคร...........

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
ต้นเรื่คง คำสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี ๓๐๗๐/ ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะ 

กรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การมีโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือไวใช้ในราชการของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรอง 
ปลัดกรุงเทพมหานคร (สั่งราชการสำนักเทศกิจ) เป็นประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความ 
จาเป็นในการมีโทรศัพท์เคลื่อินที่แบบมือถือสำหรับใช้ในราชการชองกรุงเทพมหานคร และรายงานผลการ 
พิจารณาให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบเพื่อสั่งการต่อไป

: . ข้อเท็จจริง
- ๑. สืบเนื่องจากมติที่ประชุมครั้งที่ ๒/ ๗๔๔๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๔๔๐ ให้ฝ่ายเลขา 

นุการฯ'สำรวจการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือชองกรุงเทพมหานครว่าผู้โดเป็นผู้ใซ้งาน พร้อมทั้งสรุปการ 
เบิกค่าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือชองทางราชการทั้งหมด

๒. สำนักฟ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมืหนังสือ ท่ี กท ๑๘๐๑/ ๑๓๔๔ ลงวันที่ ๒๑ 
สิงหาคม ๒๔๔๐ เพื่อฃอมืหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือสำหรับใช้กับอุปกรณ์ 1=1X601 ม ั6แ เผวปน๒ 
ติดต่อสื่อสารสำหรับการใช้อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร ประจำรถบัญชาการเหตุการณ์ ซึ่งมติที่ประชุมคณะ 
กรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การมีโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือไว่ใช้ในราชการของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 
๑/ ๒๔๔๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๔๔๐ ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว 
กับรายละเอียด สถิติหมายถึงโทรย้อนหลัง ๔ ปี เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ 
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการติดต่อสื่อสารประจำรลนัญชาการเหตุการณ์ ประกอบกับการพิจารณาชองคณะกร 
รมการฯ ในการประชุมคราวต่อไป

๓ . สำนักการศึกษามีหนังสือ ท่ี กท ๐๘๐๒/ ๑๖๔๑๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๔๐ เพ่ือ 
ขอให้ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมีโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือสำหรับใช้ในราชการของกรุงเทพมหานคร 
จำนวน ๔๓ ตำแหน่ง

๔. คณะกรรมการฯ ได้ประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๔๔๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๔๔๑ เวลา ๑๐.๐๐ 
น. ณ ห้องประชุมใหญ่รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายรัฐพล มืธนาถาวร) และมีมติดังนี้

๔.๑ เห็นควรให้ฝ่ายเลขาบุการฯ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ 
ของทางราชการทั้งหมดและให้สำรวจการเบิกจ่ายค่าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือของผู้อำนวยการเขตและ 
ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเดียวกัน

๔.๒ เห ็นควรให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประมาณการการเบิกค่าใช้จ่าย 
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือที่จะใช้งานเพ ื่อคณะกรรมการจะได้พ ิจารณาการเบ ิกค่าไข้จ ่ายจากโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่แบบมือถือที่จะใช้งานเพื่อคณะกรรมการจะได้พิจารณาการเบิกจ่ายค่าใช้ให้โนการประชุมคราวต่อไป 

๔.๓ เห็นควรให้ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักการศึกษา จำนวน ๔๓๔ ตำแหน่ง 
เปิดค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือในอัตราล่ะเดือนละไม'เกิน ๕0 ๐ บาท ได้
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จ ึงเร ียนมาเพ ื่อโปรดพ ิจารณ ุานำเร ียนผ ู้วาราชการกร ุงเทพมหานครให ้ความเห ็นขอบเพ ื่อ
คณะกรรมการฯ จักได้ดำเนินการต่อไป

5 * -------' ‘' * ' , 1. . / * 7
(นายรัฐพล มีธนาถาวร) 

รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
ประธานกรรมการเขต
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บ น ท ึก ข ้อ ค ว า ม

ส ่ว น ร า ช ก า ร ....สำนักก:งานุ.ก.,ก,.]กอ:งฺอ้เตรา)าาลั3.'โทร,.๐.๒๒๒๔!เก๐®๖.หรือโทร:..๑๑๖๕.โทรล.ารุ.๐.!อ]๒๒๔.๓๐๓๐)
ท  กหั.9 . ๓ . ................................................  วน 'ท ี ๑๑...เมษาย.นุ. ๒๕๕๑...........................................
เร ื่อ ง ...การเบิกจ่ายู.ค่าตอบ.แทน.กรรมการ,ผู้อ่านตรุ;รุจและ;ประเมินผล.งาน.........................................................

เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ห ัวหน้าผ ู้ตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการเขต

พร้อมหนังสือนี้สำนักงาน ก.ก. ขอส่งสำเนาหนังสือ ท่ี กท ๐๓๐๔/ ๙๔๕: ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม 
๒๕๔๑ เร่ือง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน มาเพื่อโปรดทราบ

(นายเจเลเรัตน์ ซุติกาญจน์)
หัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
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บ ัน ท ึก ข ้อ ค ว า ม

ส ่ว น ร า ช ก า ร ....สำนักงาน ก.:)1.0 .ๆอง!อัตรากำลง.โทร..0๒๒๒๔๓๐๑๖;หรือโ:ฅร...1๑๑๖๕โ:ท,รสาร.0๒๒๒๔๓๐๓๐)
ท ี่ ก.ท..'๐๓๐๔/ ๙๔๕...................................................ว ัน ,ท่ี.....๒.®..มี'นา,คม..!อ๕;๕:๑...........................................
เร ือ่ ง ...กา!เบิก:จ่าย]จ่า]ตอบุแ.ทุ;นกรร;ฆ.การผู้อ่าน..!ตรุ;ว.จ.!และประ.เมินผลงาน

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
ต้นเรื่อง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติให้นำหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค- ๐๕๒๖.๗/  

ว ๑๕๕ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๙ มาใช้สำหรับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและ 
ประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ๘ ลงมาของกรุงเทพมหานครตามหนังสือสำนักงาน ก.ก. 
ท่ี กท ๐๓๐๔/ ๖๒ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๐

ข้อเท็จจริง
๑. หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว ๑๕๕ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๙ เร่ือง 

ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ อนุมัติให้กรรมการซึ่งไต้รับการแต่งตั้งให้ 
เป็นผู้ประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของส่วนราชการ 
ระดับกรม ซึ่งไต้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้ประเมินบุคคลของช้าราชการตั้งแต่ระดับ ๘ ลงมา มีสิทธิเบิกจ่าย 
ค่าตอบแทนได้โดยกำหนดให้การประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๖ หรือ ๗ ไต้รับค่าตอบแทนใน 
อัตราคนละ ๕๐๐ บาทต่อผู้ขอรับการประเมิน ๑ ราย และระดับ ๘ ให้ไต้รับค่าตอบแทนในอัตราคนละ ๘๐๐ 
บาท ต่อผู้ฃอรับการประเมิน ๑ ราย ยกเว้น กรรมการซึ่งเป็นช้าราชการสังกัดส่วนราขการผู้ประเมินและหรือ 
ส่วนราชการซึ่งเป็นองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการประเภทต่างๆ 
ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการประเมินดังกล่าว

๒. สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ได้มีหนังสือที่ กท ๑๒๐๑/ ๒๐๐๕ ลงวันที่ ๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๐ ขอหารือเกี่ยวกับแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผล 
งานที่ถูกต้อง เนื่องจากได้ข้อมูลว่ามีหน่วยงานระดับสำนักจำนวน ‘๓ หน่วยงานถือปฏิบัติในการเบิกจ่ายแตก 
ต่างกัน เนื่องจากไม,ทราบว่า “กรรมการซึ่งเป็นช้าราชการสังกัดส่วนราชการผู้ประเมินและหรือส่วนราชการ 
ซึ่งเป็นองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคล ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการประเมิน” หมายถึงใครบ้าง และ 
มิไต้มีการหารือต่อสำนักการคลังหรือสำนักงาน กงก. อย่างเป็นทางการแต่อย่างใด

๓ . สำนักงาน ก.ก. ไต้มีหนังสือที่ กท ๐๓๐๔/ ๑๘๕๙ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ ขอหารือ 
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานต่อสำนักการคลัง โดยเสนอความเห็นว่า 

๓ .๑ กรรมการซึ่งสังกัดหน่วยงานผู้ประเมิน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดขอบในการประเมิน 
เช่น กรณีสำนักวัฒนธรรมฯ ผู้ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดขอบในการประเมิน คือ สำนักงานเลขานุการ สำนักวัฒน 
ธรรมฯ ฉะนั้นช้าราฃการในลังกัดสำนักงานเลขานุการ สำนักวัฒนธรรมฯ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมิน 
ทุกคน หากไต้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินผลงานจะเบิกจ่ายค่าตอบแทนๆ มิไต้ แต่ถ้าเป็นข้าราชการใน 
สังกัดส่วนราชการอื่นของสำนักวัฒนธรรมฯ หรือสังกัดหน่วยงานอื่น แม้จะเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฃอประเมิน 
ก็สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนไต้ เนื่องจากมิใซ่ผู้ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการประเมิน
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๓.๒ กรรมการซ ึ่งล ังก ัดหน่วยงานซึ่งเป ็นองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลตาม 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงมี 
หน้าที่ความรับผิดชอบในการประเมินกรณีนี้หมายถึง สำนักงาน ก.ก. ซึ่งผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการประเมิน 
คือ กองอัตรากำลัง ฉะน้ัน ข้าราชการในลังกัดกองอัตรากำลังทุกคนหากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมิน 
ผลงานจะเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ มิได้ แต่ถ้าเป็นข้าราชการในสังกัดส่วนราชการอื่นหรือข้าราชการในสังกัด~ 
สำนักงาน ก.ก. ซึ่งมิได้ลังกัดกองอัตรากำลัง เซ่นหัวุหน้าสำนักงาน ก.ก. ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ผู้อำนวยการ 
กองบริหารทั่วไป เป็นด้น แม้จะเป็นผู้บังคับบัญชาชองผู้ฃอประเมินก็สามารถจ่ายค่าตอบแทนได้ เนื่องจาก 
มิใช่ผู้ซึ่งมิหน้าที่ความรับผิดชอบในการประเมิน

ข้อเสนอแนะของสำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท ๑๓๐๕/ ๑๒๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ 
๒๕๕๑ ตอบข้อหารือการเบิกจ่าค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานชองสำนักงาน ก.ก. ดังนี้ 

๑. กรณีที่ยกเว้นตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว ๑๕๕ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม 
๒๕๓๙ คือ “กรรมการซึ่งเป็นข้าราชการลังกัดส่วนราชการผู้ประเมินและหรือส่วนราชการที่เป็นองค์กรกลาง 
ในการบริหารงานบุคคล ตาม่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าร้าซการประเภทต่างๆ ซึ่งมิหน้าที่ความรับผิดชอบใน 
การประเมิน” ในกรณีของกรุงเทพมหานคร หมายถึง “กรรมการซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดหน่วยงานผู้ประเมิน 
ตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งตามมาตรฐาน 
งานกำหนดให้มิหน้าที่ความรับผิดชอบในการประเมินผลงานทางวิชาการ และหรือกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการ 
สังกัดสำนักงาน ก.ก.ในฐานะเป็นองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งมิหน้าที่ความรับผิดชอบในการประเมินผลงานทาง 
วิชาการชองข้าราชการกรุงเทพมหานคร

๒. กรณีตามความเห็นของสำนักงาน ก.ก. ขอ ๓.๑ หากผู้รับการประเมินเป็นข้าราชการสังกัด 
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และมิการแต่งตั้งกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดสำนักวัฒนธรรม 
กีฬาและการท่องเท ี่ยวไม'ว่าจะเป ็นข้าราชการจากสำนักงานเลขานุการ หรือจากส่วนราชการใดในสำนัก 
วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ซึ่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งมิได้กำหนดให้มิหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ในการประเมินผลงานทางวิชาการไว้เป็นการเฉพาะ กรรมการผู้นั้นย่อมมิสิทธี้ได้รับเงินค่าตอบแทนกรรมการ 
ผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงานทางวิชาการได้ ตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนมากที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว 
๑๕๕ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๙

- - ๓. กรณีตามความเห็นซองสำนักงาน ก.ก.ในข้อ ๓.๒ เห็นว่ากรรมการซึ่งเป็นข้าราชการสังกัด
สำนักงาน ก.ก. ซึ่งเป็นองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ หากไม'มิหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินผลงานทางวิชาการของ 
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ไม,ว่าข้าราชการผู้นั้นจะอยู่กองอัตรากำลัง หรือส่วนราชการใดในสำนักงาน ก.ก. 
กรรมการฯ ผู้นั้นย่อมมิสิทธิในการเบิกค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงานทางวิชาการ 
ตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนมากที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว ๑๕๕ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๙

๔. หากสำนักงาน ก.ก. เห็นว่าแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนมากที่ กค 
๐๕๒๖.๗/ว ๑๕๕ลงวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๙ ส่วนใดไม่ชัดเจนไม่ลอดคล้องหรือไม่เหมาะสมกับกรุงเทพมหานคร

๗๔๖



เห็นควรให้สำนักงาน ก.ก. เสนอขออนุมัติกำหุนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมให้สอดคล้องหรือ 
เหมาะสมกับกรุงเทพมหานครต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบสำนักงาน ก.ก. จักได้เวียนแจ้งทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 
ตามความเห็นของสำนักการคลังให้เป็นแนวทางเดียวกันต่อไป

(นายเจรญรัตน์ ซุติกาญจน์) 
หัวหน้าสำนักงาน ก.ก.

เห็นขอบตามเสนอ

(นายพงศ์คักติฐ์ เสมสันต์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

๘ เม.ย. ๒๕๕๑ ^

(นายรัฐพล มีธนาถาวร) 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

๗๙๗
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เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ห ัวหน้าผ ู้ตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว  ๓๑ 
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๔๔๓ เร่ือง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย กรณีเหตุการณ์ความไม'สงบทางการเมือง และหนังสือ 
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.®!ว ๑๑๗ ลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๔๔๓ เร่ือง ซ้อมความเช้าใจเกี่ยวกับการ 
เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวช้องต่อไป

(นางบินนาท ซลิตานนท์)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

๗๔๘



ด่วนท่ีสุด
ท กค ๐๔๐๖.๔/ว ๓๑ กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
๑๖ มีนาคม ๒๔๔๓

เร่ือง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย กรณีเหตุการณ์ความไม,สงบทางการเมือง 
เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๔๔๓ เห็นชอบประกาศเรื่อง พื้นที่ปรากฏ 
เหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวส่งผลให้ช้าราชการ 
ลูกจ้างของส่วนราชการ และบุคลากรอื่นชองรัฐ ที่ได้รับอนุมัติเให้เดินทางไปราชการนอกที่ตั้งสำนักงานปกติ 
ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาทั้งภายในและต่างประเทศที่ได้จัดซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินไว้แล้วหรือได้จองห้องพัก 
แรมไว้ล่วงหน้า หรือกรณีที่ส่วนราชการได้เตรียมการเพื่อปฏิบัติภารกิจปกติ หรือตามนโยบายของรัฐ เซ่น 
การ'ผีเกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ การประชุมราชการ การสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก 
บุคลากรภาครัฐ การรับรองซาวต่างประเทศ เป็นด้น และหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้มี 
คำสั่งให้งดหรือเลื่อนกำหนดการอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม'สงบภายในช่วงเวลาตามประกาศด้งกล่าว 
ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียน เพื่อให้ช้าราชการลูกจ้างของส่วนราชการ บุคลากรอื่น 
ของรัฐ และส่วนราชการ สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ได้ดำเนินการไปแล้วจากงบประมาณของส่วนราชการได้ 
อย่างถูกต้อง และเพื่อเป็นการลดภาระของส่วนราชการในการขออนุมัติต่อกระทรวงการคลังก่อนการเบิกจ่าย 
จึงเห็นควรอนุมัติเป็นหลักการให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ด้งนี้

๑. กรณีเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศให้เบิกจ่ายค่าโดยสารพาหนะประจำ 
ทางซ่ึงไม,สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรโดยสารได้ เซ่น ค่าเครื่องบิน ค่ารถไฟ ค่ารถประจำทางระหว่างจังหวัด 
เป็นต้น รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการคืนหรือเปลี่ยนบัตรโดยสารด้งกล่าว และค่าธรรมเนียมในการจองห้องพัก 
ล่วงหน้า ได้เท่าที่จ่ายจริงตามที่ผู้!ห้บริการเรียกเก็บ

๒. กรณีการ'ผึเกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ การประชุมราชการ การสอบ 
แข่งขันหรือสอบคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ การรับรองซาวต่างประเทศ เป็นต้น ให้ส่วนราชการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการเตรียมการให้เท่าที่จ่ายจริงตามที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ

๓. กรณีที่ส่วนราชการใดจำเป็นต้องมีคำสั่งให้ช้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ บุคลากร 
อื่นของรัฐ มาประจำสำนักงานนอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ หรือนอกผลัดนอกกะ เพื่อปฏิบัติภารกิจ 
เฉพาะกิจในช่วงเหตุการณ์ความไม,สงบให้ส่วนราชการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ตามระเปีย'บ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ โดยอนุโลม 
โดยให้ส่วนราชการพิจารณาจำนวนผู้ปฏิบัติงานเท่าที่จำเป็น เหมาะสม และประหยัด ทั้งนี้ หากช้าราชการ 
ลูกจ้างของส่วนราชการ บุคลากรอื่นของรัฐได้รับค่าตอบแทนอื่นจากการปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเดียวอันแล้ว

๗๔๙



ไม,ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

กรมบัญชีกลาง 
สำนักกฎหมาย
กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
โทร. ๐-!อ๒๗๓-๙๙๘๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
เพื่อโปรดพิจารณา

(นายนริศ ชัยสูตร)
รองปลัดกระทรวงการคลัง 

หัวหน้ากลุ่มภุารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

(นายสัจจะ คนตรง)
เลขานุการสำนักการคลัง

๗ ๖ ๐



ด ่ว น ท ี่ส ุด  '-

ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว ๑๑๗ 1! กรมบั ญชี กลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓๐ มนาคม ๒๔๔๓
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย กรณีเหตุการณ์ความไม'สงบทางการเมือง 
เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
หนังสือที่อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด,วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว ๓๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๔๔๓ 

๒. ประกาศเรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป ประเภท ง. เล่ม ๑๒๗ 
ตอนพิเศษ ๓๖ง ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๔๔๓

ตามหนังสืออ้างถึง ๑ กระทรวงการคลังได้อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
กรณีเหตุการณ์ความไม'สงบทางการเมือง โดยให้ช้าราชการ ลูกจ้างชองส่วนราชการ บุคลากรอื่นของรัฐ และ 
ส่วนราชการ สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ได้ดำเนินการไปแล้วจากงบประมาณของส่วนราชการ ความละเอียด 
แจ้ง แล้ว น้ัน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๔๔๓ 
ให้ประกาศ เร่ือง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีผลบังคับใช้ระหว่าง 
วันท่ี ๒๔ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๔๔๓ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ เป็นการประกาศภายหลังจากประกาศ เร่ือง 
พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม 
๒๔๔๓ ซึ่งมีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๔๔๓ ดังน้ัน เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ในลักษณะเดียวกันกับหนังสือที่อ้างถึง ๑ เป็นไปอย่างถูกต้องและไม,เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของส่วน 
ราชการ จึงเห็นควรซ้อมความเช้าใจในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

๑. ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
กรณีเหตุการณ์ความไม'สงบทางการเมือง ในช่วงระยะเวลาตามประกาศฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑

๒. กรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อ 
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในคราวต่อไป หรือมีมติให้ประกาศที่เรียกซื่ออย่างอื่นอันเนื่องมาจากเหตุ 
เดียวกัน ก็ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง ๑
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3 -  &

(นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์) 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกฎหมาย
กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
โทร. ๐-!อ๒๗๓-๙๙๘๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
เพื่อโปรดพิจารณา

เลขานุการสำนักการคลัง
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กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

ด่วนท่ีสุด
ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว ๔

๓๑ มกราคม ๒๔๔๔
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราขการและการ'ฝึกอบรมภายในประเทศ 
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปปลงศพ และค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับ กรณี 

ผู้เดินทางไปราชการถึงแก่ความตายระหว่างไปราชการ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าเช่าที่พักในการ 
เดินทางไปราชการ

ตามที่พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ ๘)พ.ศ. ๒๔๔๓ได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๔๔๓โดยมาตรา ๒ กำหนดให้มาตรา ๓ ค่าพาหนะในการเดินทาง 
เพื่อไปปลงศพ และการส่งศพกลับ มาตรา ๔ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง และมาตรา ๔ ค่าเช่าที่พัก ให้ใช้บังคับเมื่อพัน 
กำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป เมื่อนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับแล้วจะมี 
ผลตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๔๔๓ แต่เนื่องด้วยบทบัญญัติตามมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๔ได้กำหนดให้ 
หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดไว้ในร่างพระเปียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ ซึ่งยังไม่สามารถประกาศ
ใช้ได้ทันภายในระยะเวลาตามที่พระราชกฤษฎีกาฯ กำหนด ซึ่งขณะนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ มกราคม 
๒๔๔๔ เห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี -.) 
พ.ศ......แล้ว แตกยังต้องดำเนินการตามขั้นตอนของการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป น้ัน

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้ส่วนราชการได้เบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อย่าง 
ต่อเนื่องตามที่พระราชกฤษฎีกาๆ กำหนด อาศัยอำนาจตามความในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๔๔๓ มาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๔ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ เร่ือง การเบิก 
ค่าพาหนะในการเดินทางไปปลงศพ และค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับ กรณีผู้เดินทางไปราชการถึงแก,ความตาย 
ระหว่างไปราชการ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๔๔๓ จนถึงวันที่มีการประกาศใช้ระเบียบกระทรวงการ 
คลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๔

สำหรับกรณีการเดินทางไปสิกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
สิกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๔๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่ระเบียบๆ 
กำหนดให้เบิกจ่ายตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยอนุโลมในกรณีที่หน่วย 
งานผู้จัดการสิกอบรมไม่จัดอาหารและที่พักนั้น ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเช่นเดียวกันด้วย
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

^  9 ,(นางสาวสุภา ปิยะจิตติ)
รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง 
สำนักกฎหมาย
กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านค'าใข้จ่ายในการบริหาร 
โทร. ๐-!อ๑๒๗-๗๒๖๐
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หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปปลงศพ และค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับ กรณีผู้เดินทางไปราชการ 
ถึงแก'ความตายระหว่างไปราชการ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในประเทศ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
๑. ผู้เดินทางไปราชการที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติราชการก่อนวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ให้ 

เบ ิกค่าใช้จ ่ายในการเดินทางตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. ๒๕:๕๐

๒. ผู้เดินทางไปราชการที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
เป็นต้นไป ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามหลักเกณฑ์และอัตราดังต่อไปนี้ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
เป็นต้นไปจนถึงวันที่ได้มืการประกาศใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

๒.๑ กรณีผู้เดินทางไปราชการถึงแก,ความตายระหว่างไปราชการโดยเหตุแห่งความตาย มิได้ 
เกิดจากการประทุษร้ายด้วยเหตุส่วนตัวหรือการประพฤติชั้วอย่างร้ายแรงของตนให้บุคคลในครอบครัวชองผู้ถึงแก่ 
ความตายหรือผู้จัดการศพมีสิทธิเบิกค่าพาหนะในการเดินทางเพื่อไปปลงศพหรือค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่ 
เกี่ยวกับการส่งศพกลับภายในวงเงินและเงื่อนไข ดังนี้

(๑) กรณีเดินทางเพื่อไปปลงศพ ให้บุคคลในครอบครัวเบิกค่าพาหนะได้ไม่เกินสามคนและ 
ให้เบิกได้เฉพาะค่าพาหนะไปกลับเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราตามเส้นทางจากห้องที่ที่ผู้ถึงแก'ความตายรับราชการ 
ไปยังห้องที่ที่ถึงแก'ความตายตามสิทธิชองผู้ถึงแก่ความตาย เว้นแต่บุคคลในครอบครัวของผู้ถึงแก่ความตายมีสิทธิ 
ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสูงกว่าสิทธิของผู้ถึงแก่ความตายให้เบิกค่าพาหนะไปกลับตามสิทธิชองผู้ 
น้ัน แต่ถ้าผู้ถึงแก'ความตายไม'มีบุคคลในครอบครัว หรือมีแต่บุคคล'ในครอบครัวมอบอำนาจ'ให้'บุคคลอื่นเป็นผู้ 
จัดการศพ ให้ผู้จัดการศพเบิกค่าพาหนะได้เพียงคนเดียว

(๒) กรณีการส่งศพกลับ ให้เบิกค่าพาหนะในการส่งศพกลับได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตรา 
ค่าพาหนะในเส้นทางจากท้องที่ที่ถึงแก'ความตายไปยังท้องที่ที่ผู้ถึงแก,ความตายรับราชการฺ และให้เบิกค่าใช้จ่าย 
อื่นที่จำเป็นที่เกี่ยวกับการส่งศพกลับได้เท่าที่จ่ายจริง

๒.๒ ให้ผู้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรเบิกเบี้ยเลี้ยงในลักษณะเหมาจ่าย ตังนี้

ข้าราชการ อัตรา
(บาท ะ วัน ะ คน)

ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมา ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญ 
การพิเศษ ลงมา ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับด้น หรือตำแหน่งระดับ ๘ ลงมาหรือ 
ตำแหน่งท ี่เท ียบเท ่า หรือช้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือผู้ช ่วย 
ผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือช้าราชการอัยการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ลงมา หรือ 
ช้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลงมา หรือช้าราชการตำรวจ 
ซึ่งมียศพันตำรวจเอก ลงมา

๒๔๐
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ข้าราชการ อัตรา
(บาท ะ วัน ะ คน)

ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ๒๗๐
ข้ึนไป ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งประเภทบริหารหรือตำแหน่งระดับ
๙ ข้ึนไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ชั้นตํ่า ข้ึนไป
หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนขึ้น ๔ ข้ึนไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก
นาวาเอก นาวอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอก
พิเศษ ข้ึนไป หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอก
พิเศษ ข้ึนไป

๒.๓ ให้ผู้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรเบิกค่าเช่าที่พักในราชอาณาจักร ดังนี้ 
(๑) กรณีเลือกเบิกในลักษณะจ่ายจริง ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม,เกินอัตรา ดังนี้

ข้าราชการ ห้องพักคนเดียว 
(บาท ะ วัน ะ คน)

ห้องพักค ู ่

(บาท ะ วัน ะ คน)

ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมา ตำแหน่งประเภท 
วิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา ตำแหน่งประเภทอำนวยการ 
ระดับด้นหรือตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือ 
ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือผู้ช่วยพิพากษา 
หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ลง

6 ) ,(1 0 0 ๘๕๐

มา หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก 
ลงมา หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก ลงมทา ให้เบิกค่า 
เช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว

ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู,คณะ ให้พักรวมกัน 
สองคนขึ้นไปต่อหนึ่งห้อง โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่ 
เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคู' เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวม
กัน หรือมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ ให้เบิกได้เท่าที่จ่าย 
จริงไม'เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว

8 1 / ๖ ๖



ข้าราชการ ห้องพักคนเดียว 
(บาท ะ วัน ะ คบ)

ห้องพักคู่ 
(บาท ะ วัน ะ คน)

ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตำแหน่งประเภท 
ว ิชาการระด ับ เช ี่ยวชาญ  ตำแหน ่งประเภทอำนวยการระด ับส ูง 
ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น หรือตำแหน่งระดับ ๙ หรือ 
ตำแหน่งที่เทืยบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ช้ัน 
ตํ่า หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ หรือข้าราชการทหาร 
ซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ 
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศ 
พันตำรวจเอกอัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษ จะเบิกในอัตราค่า 
เช่าห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู'ก็ได้

๒,๒๐๐ ๑,๒๐๐

ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งประเภท 
บริหารระดับสูง หรือตำแหน่งระดับ ๑๐ ข้ึนไป หรือตำแหน่งที่เทียบ 
เท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ช้ันสูงข้ึนไป หรือ 
ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๕ ข้ึนไป หรือข้าราชการทหาร 
ซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ข้ึนไป หรือข้าราชการตำรวจ 
ซึ่งมียศพลตำรวจตรี ข้ึนไป จะเบิกในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือ 
ห้องพักคู'ก็ได้

ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู,คณะ และผู้ดารง 
ตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นเป็นหัวหน้าคณะ และมีความจำเป็นต้องใช้ 
สถานที่เดียวกันกับที่พักเพื่อเป็นที่ประสานงานชองคณะหรือบุคคล 
อ่ืน ให้เบิกค่าเช่าที่พักไต้เพิ่มขึ้น สำหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งในอัตรา 
ค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนในอัตราไม'เกิน 
สองเท่าชองอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวก็ไต้

๒,๕๐๐ ๑,( เ0 0
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(๒) กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกไดไม,เกินอัตรา ดังนี้

ข้าราชการ อัตรา
(บาท : วัน : คน)

ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมา ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ 
พิเศษลงมา ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นหรือตำแหน่งระดับ ๘ ลงมาหรือตำแหน่ง 
ที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือ 
ดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ลงมา หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศ 
พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลงมา หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก ลงมา

๘ 00

ผู้ตำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 
ข้ึนไป ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งประเภทบริหารหรือตำแหน่งระดับ ๙ 
ข้ึนไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ชั้นตํ่า ข้ึนไป หรือ 
ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ข้ึนไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก 
นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ข้ึนไป 
หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษ ข้ึนไป

๑,๒00
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เรียบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ห ัวหน้าผ ู้ตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในลังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ฃอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๒๒.๒/ว ๔๐๒ ลงวัน 
ท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๔๔๓ เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์ มาเพื่อทราบ 
และถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

1 ^
♦ น  น * * . . . . . . . . . .

(นางนินนาท ชลิตานนท์)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

๗๖๙



ด่วนท่ีสุด
ท่ี กค ๐๔๒๒.๒/ว ๔๐๒ กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
๒๗ ธันวาคม ๒๔๔๓

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์ 
เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๗๗ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๓ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้ประกาศกำหนดประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการ 
บำบัดรักษาโรค “หมวด ๙ อื่นๆ” รายการวัสดุเกี่ยวกับผิวหนัง วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ดูดหรือระบายเลือด/หนอง/ 
นํ้าเหลือง และ “หมวดวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์” เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษา 
พยาบาลจากทางราชการ น้ัน

กรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรปรับปรุง 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการ 
รักษาพยาบาล ดังนี้

๑. ยกเลิกค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค “หมวด ๙ อื่นๆ” รายการวัสดุ 
เกี่ยวกับผิวหนัง และวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ดูดหรือระบายเลือด/หนอง/นํ้าเหลือง และ “หมวดวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็น 
วัสดุทางการแพทย์”

๒. การเบิกค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
๒.๑ กรณีผู้ปวยใน ค่าวัสดุทางการแพทย์ที่ใช้เพื่อการบำบัดรักษาผู้ปวยในโรงพยาบาล 

หรือสั่งจ่ายให้ผู้ป่วยเมื่อจำหน่ายออกจากสถานพยาบาลสำหรับนำกลับไปใช้ที่บ้าน รายการวัสดุที่ใช้กับทางเดิน 
หายใจวัสดุเกี่ยวกับผิวหนัง วัสดุที่ใช้เก็บชองเสีย วัสดุที่ใช้ดูดหรือระบายเลือด/หนอง/นํ้าเหลือง/ อุปกรณ์นำ 
สาร/สารละลายเช้าหลอดเลือด และท่อ/สาย/ถุงให้อาหาร โดยให้เบิกเหมารวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลผู้ปวย 
ในตามเกณฑ์การจัดสรรกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ([ว^(นิ รายการค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

๒.๒ กรณีผู้ป่วยนอก ค่าวัสดุทางการแพทย์ที่สถานพยาบาลสั่งจ่ายให้แก่ผู้ป่วยนอกรายการ 
วัสดุที่ใช้เก็บชองเสีย และท่อ/สาย/ถุงให้อาหาร ให้เบิกได้ตามอัตราและเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางกำหนดราย 
ละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับสำหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๔๔๔
เป็นด้นไป

๗ ๗ ๐



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบแล:

ขอแสดงความนับถือ

(นายรังสรรค์ ตรีวรศาสตร์) 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

นค่าตอบแทนและสวัสดิการ
กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
โทร. ๐-๒๓๒๗-๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๔๑
ผ ผ ๔5ป.ฐ0.1:เา

ถือปฏิบัติต่อไป

๗๗๑



หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุสินเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย ์
ตามหนังลือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๒๒.๒/ว  ๕๐๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

๑. กรณีผู้ป ่วยใน
ให้เบิกค่าวัสดุทางการแพทย์ที่ใซ้เพื่อการบำบัดรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือสั่งจ่ายให้ผู้ป่วย 

เม ื่อจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลสำหรับนำกลับไปใช้ที่บ ้าน โดยเหมารวมอยู่ในค่าร ักษาพยาบาลผู้ป ่วยใน 
ตามเกณฑ์การจัดสรรกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (อ^ธ) รายการค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตามรายการและอัตราดังนี้

รหัส
อุปกรณ์

ลำดับ
ท่ี ประเภท หน่วย

ราคา 
ไม,เกิน 
(บาท)

๑ วัสดุ/อุปกรณ์อื่นที่ใซ้กับทางเดินหายใจ

0 (9 )0 © ๑.๑ อุปกรณ์สำหรับเก็บเสมหะ (แชเ6ก {นเวร) อันละ ๕๐

ลักษณะ เป็นภาซนะทรงกระบอกปลอดเช้ือหรือทำให้ปลอดเช้ือได้ใช้รองรับเสมหะ 
ที,เก็บจากผู้ป่วย

มีรอยต่อ ๒ ด้าน ด้านหน่ึงสำหรับดูดเสมหะ ด้านหน่ึงสำหรับต่อเช้าเคร่ืองดูด

ข้อบ่งขี้ สำหรับผู้ป่วยท่ีมีการติดเช้ือในทางเดินหายใจท่ีต้องเก็บเสมหะเพ่ือการเพาะเช้ือ

อุปกรณ์หรือสายสวนสำหรับนำสาร/สารละลายเช้าหลอดเลือด

๐๒๐๑ ๒.๑ อุปกรณ์ในการให้เลือดหรือสารนํ้า ทางเส้นเลือด (IV ร6แ) ชนิดธรรมดา ชุด 6 )(̂

ข้อบ่งขี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับสารละลายหรือยาทางหลอดเลือด 
เข่น กินอาหารไม่ได้

หรือต้องฉีดยาทางหลอดเลือดหลายครั้ง หรือต้องได้รับสารละลายทาง
หลอดเลือด

๐๒๐๒ ๒.๒ อุปกรณ์ไนการให้สารนํ้า ทางเส้นเลือด (IV ร6แ) ชนิดหยดเล็ก (เพ๐'๐ฟโ!เว รอป ชุดละ ๗ ๕

ข้อบ่งขี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับสารละลายหรือยาทางหลอดเลือด 
แต่ปริมาณไม่มาก

ต้องควบคุมการไหลค่อนช้างละเอืยด เข่น เด็กเล็ก หรือเด็กโตและผู้ใหญ ่
ที่จำกัดการให้สารนํ้า

๐๒๐๓ ๒.๓ อุปกรณ์ในการให้สารนํ้าทางเส้นเลือดโดยแบ่งปริมาตร ชุด ๑๒๐
ลักษณะ เป็นภาชนะทรงกระบอกมีขีดบอกปริมาตร มีข่องทางสำหรับฉีดสารเช้า 

และมีสาย ๒ ค้ารน

๗๗๒



รหัส
อุปกรณ์

ลำดับ
ท่ี ประเภท หน่วย

ราคา 
ไม่เกิน 
(บาท)

สายหน่ึงสำหรับสารน้ําเข้า สายท่ีสองมีลักษณะเป็น IV 561 สำหรับควบคุม
การส่งสารน้ํา

ไปยังผู้ป่วย เซ่น 5๐๒561:

ข้อบ่งซ้ี สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับสารละลายหรือยาทางหลอดเลือด 
และต้องมีการแบ่งปริมาณ

การให้เป็นครั้ง  ๆหรือต้องกำหนดความเข้มข้นท่ีแน่นอน เซ่น กรณีท่ีมีการ 
ให้ยาหยดเข้าหลอดเลือด

๐๒๐๔ ๒.๔ ชุดสายวัดความเต้นในหลอดเลือดดำ ๒VI3) ชุดละ ๑(ริน่ึ๐

ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยท่ีอยู่ในภาวะซ็อคหรือหัวใจล้มเหลว และมีความจำเป็นต้อง 
ตรวจวัดความดันในหลอดเลือดดำ

หรือผู้ป่วยท่ีจำเป็นต้องได้รับสารละลายเข้าหลอดเลือด แต่ให้ทางหลอด 
เลือดดำส่วนปลายไม่ได้ -

๐๒๐๕ ๒.๕ อุปกรณ์[นการเตรียมเลือดชนิดถุงเดียว ชุดละ ๕๒ -

๐๒๐๖ ๒.๖ อุปกรณีในการเตรียมเลือดชนิด ๒ ถุง ชุดละ ๑๒๐

๐๒๐๗ ๒.๗ อุปกรณ์ในการเตรียมเลือดชนิด ๓ ถุง ชุดละ ๑๗๘

๐๒๐๘ ๒.๘ อุปกรณ์ในการเตรียมเลือดชนิดถุงส่ายเลือด ชุดละ ๕๒

๐๒๐๙ ๒.๙ ถุงแยกเลือดสำหรับผู้ป่วย ชุดละ (ริ)(3̂ 0

๒. กรณีผู้ป่วยนอก
ให้เบิกจ่ายค่าวัสดุทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสั่งจ่ายให้แก่ผู้ป่วยนอกได้เฉพาะรายการดังต่อไปนี้

รหัส
อุปกรณ์ ลำดับที่ ประเภท หน่วย

ราคา 
ไม1เกิน 
(บาท)

๓ วัสดุ/อุปกรณ์ใช้เก็บชองเสียจากลำไล้

๐๓๐๑ ๓ .๑ ถุงเก็บสิ่งชับถ่ายจากลำไส้ (0๐๒ร1:๐๓/ ชลฐ) ถุงละ ๑๐

ข้อบ่งซี้ ใช้เก็บสิงขับถ่ายในผู้ป่วยที่มีลำไล้เปิดที่หน้าท้อง

๗๗ฅ



รหัส
อุปกรณ์ ลำดับที่ ประเภท หน่วย

ราคา 
ไม่เกิน 
(บาท)

๔ ท่อ/สาย/ถุงให้อาหาร

๔.๑ สายให้อาหารผ่านรูจมูกสู,กระเพาะอาหาร (ผ650ฐลร1:โ̂  {ฟว6) ระยะส้ัน เส้นละ ®๔

ลักษณะ เป็นท่อพลาสติก

ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่กินอาหารทางปากไม่ได้ หรือที,ต้องได้รับการระบายก๊าซ

หรือของเหลว ออกจากกระเพาะอาหาร

๕ สารระบายปัสสาวะ

0๔0® ๔.๑ สายสวนปัสสาวะ ชนิดใช้ระยะยาว ชนิด ๒ ทาง เส้นละ ๓0

0๕๐๓ ๔.๓ สายสวนปัสสาวะสำหรับเด็ก เส้นละ ๒๐๐

๖ ถุงเก็บปัสสาวะ

๐๖๐๑ ๖.๑ ถุงเก็บนํ้าปัสสาวะซึ่งต่อจากสายสวนระยะยาว ชนิดใบใหญ่ ถุงละ ๒๔

๐๖๐๒ ๖.๒ ถุงเก็บนํ้าปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้อง (บโ01:0๓7 เวลร) ชนิดใช้คร้ังเดียว ถุงละ ๘๐

๐๖๐๓ ๖.๓ ถุงเก็บนํ้าปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้อง (บโอ*๐๓V เวลฐ) ชนิดใช้ระยะยาว ๒๙๐
๐๖๐๔ ๖.๔ ถุงเก็บนํ้าปัสสาวะแบบติดกาวสำหรับเด็ก ถุงละ ๗

/

๗๗๔



บ ัน ท ึก ข ้อ ค ว า ม

ส่วนราซการ... ?̂.ซ้ื?.วิ?.?!จ้!(.วิ®
ท ีกท.®๓0๗/๔๕๘๖ วนที ...๒๗ !??ดุฎวิศนุ ๒๕๕๔
เร ื่อ ง  การโอนงบประ;มาณเค่'าครุภัณ1ฑ์ต;ไมคำส่ังกรงเท1พ:มหานคร;ท่ี!๓๑๐๙/ ๒.๕;๔๘..ลง;วน.ท่ี..๒๖.สิงหาคม..๒^๔๘

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

ต้นเรื่ลง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายธีระซน มโนมัยพิบูลย์) ไต้มอบนโยบายให้ทุก 
หน่วยงานรักษาวินัยด้านการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด และเร่งรัดให้หน่วยงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้ว 
เสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔โดยไม่ให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (ปีงบประมาณ 
๒๕๕๓) หากดำเนินการไม'แล้วเสร็จ ให้งบประมาณตกเปีนเงินสะสมกรุงเทพมหานคร ในคราวประชุมแนวดิ่ง 
คลังระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าฝ่ายการคลังของหน่วยงาน ครั้งที่ ๓/ ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
ประกอบกับปลัดกรุงเทพมหานคร (นางนินนาท ซลิตานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน 
ปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้ติดตามการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๔ ของสำนักการ 
คลัง เพื่อให้เปีนไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ข้อเท็จจริง
๑. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือ ด่วนมาก ท่ี กท ๑๙๐๐/ ๙๐๑ ลงวันที่ ๒๑ 

กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๔ เวียนแจ้งให้ 
หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๔ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย ตลอดจนก่อหนี้ผูกพันได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ 
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเป็นจำนวนมาก

๒. ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี ๓๑๐๙/ ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ เรื่องวิธีปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ได้กำหนดไว้ว่า

“๑. ให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง เป็นผู้ขออนุมัติเงินประจำงวดและจัดซื้อ 
หรือจัดจ้างทำวัสดุครุภัณฑ์ให้แก'หน่วยงานต่างๆ ที่โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายไว้ที่สำนักการคลัง ดังรายการต่อไป 
นี้

๑.๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ทุกขนาดและรถบรรทุกชนิดต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีราคา 
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ และหรือรถที่จะต้องประกอบ หรือต่อเติมเป็นพิเศษให้เหมาะสมกับ 
ลักษณะการใช้งาน ทั้งนี้ไม'รวมถึงรถที่ใช้งานเฉพาะกิจ ซึ่งเป็นรถสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต 

๑.๒ รถโดยสารทุกขนาด 
๑.๓ วัสดุสำนักงาน ประเภทแบบพิมพ์ ยกเว้น

๑.๓.๑ แบบพิมพ์ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร
๑ .๓ .๒ แบบพิมพ์ที่ใช้ในโครงการผึเกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานหรือเผย

แพร่ประซาสัมพันธ์

๗๗๕



๑.๔ วัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นทุกชนิด ซึ่งหน่วยงานใช้บริการกับสถานีจ่ายนํ้ามันของ
กรุงเทพมหานคร

๑.๕ พัสดุที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมอบหมายให้สำนักการคลังจัดชื้อหรือจัดจ้าง 
๒. เมื่อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรุงเทพมหานครประกาศใช้แล้วให้หน่วย 

งานเจ้าของงบประมาณ โอนเงินงบประมาณค่าวัสดุและครุภัณฑ์ตามข้อ ๑.๑ - ๑ .๕ (ยกเว้น เงินอุดหนุนและเงิน 
นอกงบประมาณ) ไปให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลังเป็นผู้จัดชื้อหรือจัดจ้างโดยเร็ว

๓. การจัดชื้อหรือจัดจ้างทำพัสดุนอกเหนือจากข้อ ๑ ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณเป็น 
ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดชื้อหรือจ้างเอง พร้อมทั้งเบิกจ่ายฺเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ”
.......... ..............................................................................ฯลฯ.............................................................................................

๓. ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ปรากฏว่ายังมีบางหน่วยงานของกรุงเทพมหานครแจ้งความ 
ประสงค์ที่จะโอนงบประมาณให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง ดำเนินการจัดชื้อครุภัณฑ์ประเภท 
รถต่างๆ ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี ๓๑๐๙/ ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ซึ่งสำนักการคลังอาจจะ 
ดำเนินการจัดชื้อหรือเบิกจ่ายเงินไม่ทันในสิ้นปีงบประมาณได้

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำน ักการคลังพ ิจารณาแล้วเห ็นว่า เพ ื่อให้การดำเนินการจัดชื้อ 
ครุภัณฑ์ฯ มีความคล่องตัว รวดเร็ว และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำ 
ปี ๒๕๕๔ ของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประกอบกับนโยบายของผู้บริหารให้ทุกหน่วยงานรักษาวินัย 
ด้านการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด ดังนั้นจึงเห็นควรพิจารณาให้หน่วยงานโอนงบประมาณรายการจัดชื้อรถตาม 
คำสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี ๓๑๐๙/ ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคมของทุก 
ปี และกรณีมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณภายหลังระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม ให้มีหนังสือ 
สอบถามกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ก่อนดำเนินการขอโอนงบประมาณ หากพันระยะเวลาที่กำหนด สำนัก 
การคลังไม'สามารถรับโอนงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดชื้อและเบิกจ่ายได้ทัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นขอบสำนักการคลังจะได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานทราบและ
ถือปฏิบัติต่อไป

(นายกฤษฎา กลันทานนท์)

เห็นขอบ - ดำเนินการตามเสนอ

น น ๔ ภ ั) ,
(นางนินนาท ซสิตานนท์)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร 
๓ ธันวาคม ๒๕๕๔

ผู้อานวยการสำนักการคลัง

๗๗๖
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และอัตราการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภา 
กรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัด 
กรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการเขต

พร้อมหนังส ือน ี้ สำน ักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ขอส่งหนังสือ ด่วนที่สุด ท่ี กท 
๑๙๐๐/ ๐๓๙๓๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ตามระเบียบ 
กรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ มาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการต่อไป

ธัญลักษณ์ ครามะคำ 
(นางสาวธัญลักษณ์ ครามะคำ)

รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

๗๗๗
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และอัตราการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
ต้นเรื่อง ตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี กท ๑๓๐๕/ ๒๑๐๕ ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ สำนัก 

การคลังได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และอัตรา 
การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งตามข้อ ๓ “ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ๕/ ๑ 
แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และอัตราการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ดังน

ข้อ ๕/ ๑ นอกเหนือจากความในข้อ ๕ ให้หน่วยงานเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพแก, 
ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมในภาวะที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นการเฉพาะ ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ดังนี้

(๑) ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามข้อนี้ จะต้องเป็นข้าราชการและลูกจ้างของ 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งครองตำแหน่งเป็นข้าราชการหรือมีสภาพการจ้างแล้วแต่กรณี ในระหว่างภาวะที่เกิด 
สถานการณ์ดังกล่าว จนถึงวันที่ระเบียบนี้มีผลใข้บังคับ

(๒) การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามข้อนี้ ให้เบิกจ่ายในคราวเดียวในอัตราคนละ
หนึ่งหมื่นบาท”

ข้อเท็จจริง
๑. ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และอัตราการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ 

ค่าครองชีพ พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนด ดังนี้
ข้อ ๔ “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และข้าราชการ

ครูกรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและข้าราชการครูกรุงเทพมหานครที่ได้บัญญัติไว้แล้วในขณะนี้ และหรือที่ 
จะได้มีการบัญญัติไว้ต่อไป

“ล ูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของกรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วย
การลูกจ้าง

ข้อ ๖ “การเบ ิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามระเบียบนี้ ให้เบิกจ่ายในลักษณะเงิน
เดือนและค่าจ้าง”
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๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๕ กำหนดว่า 
“ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของช้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง 
ที่นำมาจากเงินรายได้ที่ไม1รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้ หรือเงินอื่นใดนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะ 
กำหนดสูงกว่าร้อยละ ๔๐ ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้”

๓ . ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ข้อ ๖ กำหนดว่า ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามรายการและจำนวน 
เงินที่กำหนดไว่ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

๔. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้ตรวจสอบแล้ว กรณ ีลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร 
ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการลูกจ้างตามข้อ ๑ จะมีการจ้างในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำหมวด 
ค่าจ้างชั่วคราว, หมวดรายจ่ายอื่น หรือที่เบิกจ่ายจากงบประมาณชองกรุงเทพมหานครที่ได้รับการจัดสรรและที่เบิก 
จากเงินอุดหนุนรัฐบาล ฯลๆ ซึ่งเมื่อรวมรายการเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามระเบียบกรุงเทพมหานครฯ ตามด้น 
เรื่อง ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรฯ เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ ๓๗.๖๖ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๓๙.๓๖ ของงบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๕ วงเงิน ๕๕,๐๐๐ ล้านบาท

๕. ปลัดกรุงเทพมหานครได้อนุมัติให้หน่วยงานใช้แบบการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 
แก,ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครฯ และให ้จ ัดทำคำสั่งเพ ื่อเบ ิกจ ่ายเง ินช่วยเหลือค่าครองซีพฯ 
ตามหนังสือด่วนที่สุด ท่ี กท ๑๓๐๕/ ๒๒๗๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้ว เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ 
ประมาณเพื่อการนี้ไว้ และเพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเป็นไปด้วยความรวดเร็ว จึงเห็น 
ควรให้หน่วยงานถัวจ่ายรายการเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข 
และอัตราการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จากหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดรายจ่ายอื่น และหรือที่เบิกจ่ายจากงบประมาณของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการจัดสรร 
ฯลฯ แล้วแต่กรณีไปก่อน สำหรับข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างจาก 
งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ให้หน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณไปยังสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
เพื่อเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ตามด้นเรื่อง

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ หากการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครตํ่ากว่าที่คาด 
การณ์ไว้และมีผลทำให้ต ้องมีการปรับลดงบประมาณรายจ่ายฯ จะต้องพ ิจารณาเรื่องค ่าใช ้จ ่ายด ้านบ ุคลากร 
ของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ตามข้อเท็จจริงข้อ ๒ รายละเอียดตามเอกสารค่าใช้จ่าย 
ด้านบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ที่แนบ
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ และสำนัก 
งบประมาณกรุงเทพมหานครจะได้แจ้งหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการต่อไป

สุทิพย์ ทิพย์สุวรรณ์ 
(นางสาวสุทิพย์ ทิพย์สุวรรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

เรียน ผว.กทม.
เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบตามเสนอ

ะ?**—
(นางนินนาท ซลิตานนท์)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

(นายเจริญรัตน์ ซูติกาญจน์) 
ปลัดกรุงเทพมหานคร

- เห็นชอบตามที่ ป.กทม. เสนอ

(นายธีระซน มโนมัยพิบูลย์)
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
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ส่วนราชการ... .ค?.งค!!1■ จ้ว.'หน้าที่.(ฝ่ายการ!ลูกจ้าง โท!:.๒๒๔๓๐๓๓).............................................. .............
ที (ไท.0๓๐ เอ/๑๔๑๓๘ วนที.....!?.̂ ..กาก.̂ ...'?.̂ !?!!??...................... ..............
เร ื่อ ง  กฎ.กระทรวง.1ฉบับ.ท่ี..๑๔!(พ..ศ.,.!๒๔๔๒;).ออก.ตาม:ความใ.'นพ.,ระ:รฺาช'บัญ.:ญัติประ.กันสังคม..พ,ศ.,.!?.^

ด้วยการกำหนดอัตราเงินสมทบกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการช้าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภา 
กรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพฺมหานครหัวหน้าสำนกงานเลขานุการ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการเขต

กองการเจ ้าหน ้าท ี่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งสำเนาบันทึก ด ่วนมาก ท่ี กท 
๐๓๐๒/ ๑๓๘๐๒ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๔๔๒ และสำเนาหนังสือสำนักงานประกันสังคม ด่วนมาก ท่ี รส 
๐๗๐๔/ว ๔๘๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๔๔๒ มาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

เจริญรัตน์ ซูติกาญจน์ 
(นายเจริญรัตน์ ซูติกาญจน์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร

(?1/(ฬ 0



ดว่นมาก

ส่วนราชการ .0.?±0.า1เจ้า'หน้า;ท่ี..(ฝ่ายการ!ลูก.จ.'ไ'ง.โ1ทุร,.๒๒๔๓๐๓๓)............
ท ี กท.0๓๐๒/ ๑๓๕๐๒ วนท ี ๑๕..ธันวาคม.๒๕๔๒......................................
เร ื่อ ง  กฎ.กร.?ทรวง.:ฉบับท่ี..๑๕..('พ.ศ.,..'๒๕๔๒).ออก)ตามความ]นพระร'าซ'บัญ;ญัติประกันสังคม.พ..ศ.,..'๒๕๓๓ 

ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินสมทบกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

ตามที่ได ้โปรดมีบ ัญชาให้พ ิจารณา'เร ื่องกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออก 
ตามความในพระราชบ ัญญ ัต ิประก ันส ังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ กำหนดขอบเขตการใช ้บ ังค ับในก ิจการท ี่ม ี 
ล ูกจ ้างต ั้งแต ่ ๑๐ คนขึ้นไป มีหน้าที่ข ึ้นทะเบียน และจ่ายเงินสมทบกอง'ทุนประกันสังคม โดยกำหนด 
ยกเว้นใช้บังคับแก'ช้าราชการ ลูกจ้างประจำ ล ูกจ ้างช ั่วคราวรายวัน และลูกจ้างชั่วคราวรายชั่วโมงของ 
ส่วนราชการ เพ ื่อให้เป ็นไปตามความในมาตรา ๑๐๓ ประกอบกับมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ 
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งเป็นผลให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติดัง 
กล่าว ในกรณ ีประสบอันตรายหรือเจ ็บปวย (กรุงเทพมหานครได้ร ับส่วนลด) กรณ ีท ุพพลภาพ กรณี 
ตายอันไม'เน ื่องจากการทำงานให ้ก ับนายจ้าง กรณีคลอดบุตร กรณ ีสงเคราะห์บ ุตร และกรณ ีชราภาพ 
โดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ออกกฎกระทรวง ตาม•ความในพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ เพิ่มจำนวน '๓ ฉบับ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๕ ก. 
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม ด่วนมาก ท่ี รส ๐๗๐๔/ว ๕๘๗ 
ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ น้ัน

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ กองการเจ้าหน้าท ี่พ ิจารณาแล้วเห ็นว่า กระทรวงแรงงานและ 
สวัสดิการสังคม ได้ออกกฎกระทรวง ตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เพิ่ม จำนวน ๓ 
ฉบับ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๕ ก. ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒ 
แล้ว ปรากฏรายละเอียดดังนี้

๑. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินสมทบกรณีสงเคราะห์ 
บุตรและกรณีชราภาพ ซึ่งมีรายละเอียดการส่งเงินสมทบดังนี้

๑.๑ ตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้เป็น 
ไปตามบัญชี ก. คือนายจ้าง (กรุงเทพมหานคร) และผู้ประกันตนล่งเงินสมทบฝ่ายละร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง

๑.๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้เป็นไป 
ตามบัญชี ข. คือนายจ้าง (กรุงเทพมหานคร) และผู้ประกันตนสงเงินสมทบฝ่ายละร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง

๑.๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ให้เป็นไป 
ตามบัญชี ค. คือนายจ้าง (กรุงเทพมหานคร) และผู้ประกับตบล่งเงินสมทบฝ่ายละร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง

บ นั ท กึ ข อ้ ค ว า ม

๗๘๒



๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๒) ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ อายุ วิธีการ เท่ีอนไข 
และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร

๓. กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๗ (พ.ศ. ๒๔๔๒) ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา 
และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ชองกรุงเทพมหานครได้ทราบถึงการส่งเงินสมทบที่จะต้องส่งเพิ่มให้กับสำนักงานประกัน 
สังคมรวม ๔ กรณี ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ป พ.ศ. ๒๕๔๓

กรณี อัตราเงินสมทบคิดเป็นร้อยละ 
ของค่าจ้างของผู้ประกันตน

หมายเหตุ

๑ .  คลอดบุตร .๑๒
๒. ทุพพลภาพ .๔๔
๓ .  ตาย .๐๖
๔. สงเคราะห์บุตร ๒.๐๐ ๒ กรณีรวมกัน
๔. ชราภาพ

รวมเงินสมทบที่ฝ่ายนายจ้าง ๒.๖๒ เพิ่มร้อยละ ๑
(กรุงเทพมหานคร) และผู้ประกันตน ชองค่าจ้าง
จะต้องส่งสมทบสำนักงานประกันสังคม จากปี พ.ศ. ๒๔๔๒

ปี พ.ศ. ๒๔๔๔

กรณี อัตราเงินสมทบคิดเป็นร้อยละ 
ของค่าจ้างของผู้ประกันตน

หมายเหตุ

๑ .  คลอดบุตร .๑๒
๒. ทุพพลภาพ .(^(ริ̂
๓ .  ตาย .๐๖
๔. สงเคราะห์บุตร ๓.๐๐ ๒ กรณีรวมกัน
๔. ชราภาพ '

รวมเงินสมทบที่ฝ่ายนายจ้าง ๓ . ๖๒ เพิ่มร้อยละ ๑
(กรุงเทพมหานคร) และผู้ประกันตน ชองค่าจ้าง
จะต้องส่งสมทบสำนักงานประกันสังคม จากปี พ.ศ. ๒๔๔๓

จึงเห็นสมควรดำเนินการดังนี้ 61/(ฬ 6ใ



๑. เวียนให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและถือปฏิบัติ
๒. แจ้งสำนักงานงบประมาณทราบ เพื่อจัดสรรเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพิ่มในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๔๓ จากเดิมร้อยละ ๑.๖๒ เป็น ๒.๖๒ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ จากเดิม ร้อยละ ๒.๖๒ เป็น 
๓.๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นซอบกองการเจ้าหน้าที่จักได้เวียนแจ้งทุกหน่วยงานทราบ 
และถือปฏิบัติต่อไป

เจริญรัตน์ ซูติกาญจน์ 
(นายเจริญรัตน์ ซูติกาญจน์) 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

เห็นชอบ
ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักด้ี โลหะชาละ 

(ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดี้ โลหะซาละ)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร 
๑๗ ธ.ค. ๒๕๔๒

๗๘๔



ดว่นมๆก
บ ัน ท ึก ข ้อ ค ว า ม

ส่วนราชการ....สำ.นักการุคลัง.(กองร.:Iบุบการคลัง.โทร,.1๒๒๔๔๖๘๑,..๒๒๔๓๐๗๑.โ'ทุ.รุสาร..1๒๒๖๖๒๓๖)
VI โ!ทุ...^.9.9.9./ .̂9 .^ .  วนฬี....๒.?!..5นใ.,ไทุม... .̂1̂®!!??.
เร่ือง...โ!.ฎ.ก!?.?.,ทรวง..?.'บัน'ท่ี.©๕:.(พ:ศ..๒๕!ฟ้อ).ออกต;ามความใ,นพระ.รุ;าซ:บัญ.!ณัติเปร!ะ.]กับสังคม..'พ.ศ:..๒(ะ๓๓)

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

เรื่องเดิมสำนักงานประกันสังคมได้มีหนังสือด่วนมากที่รส๐๗๐๔/'ว๖๔๘ลงวันที่๑๗พฤศจิกายน 
๒๔๔๒ เร่ือง กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ (พ.ศ. ๒๔๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญ้ติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๓๓ 
แจ้งโดยสรุปได้ว่า กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ออกกฎกระทรวงรวม ๓ ฉบับ ซึ่งได้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว สำนักงานประกันสังคมจึงขอส่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๔๔๒) ว่าด้วยการ 
กำหนดอัตราเงินสมทบกรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพมาเพื่อทราบ และขอให้นำส่งเงินสมทบเพื่อการ 
จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพโดยใช้อัตราที่กำหนดในบัญชีอัตราเงินสมทบท้าย 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ (พ.ศ. ๒๔๔๒) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักงานประกันสังคมที่แนบมาพร้อมนี้

ช้คเท็จจริง กรุงเทพมหานครมีระเบียบกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นแนวทางปฏิบัติรวม ๓ ฉบับ
ดังนี้

๑. ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินและการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
พ.ศ. ๒๔๓๔

๒. ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินและการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
(ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๔๓๔

๓. ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินและการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๔๒

ข้อพ ิจารณ าและเสนอแนะ สำน ักการคล ังได ้พ ิจารณ าแล ้วเห ็นว ่า เน ื่องจากระเบ ียบ 
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินและการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๔๒ 
กำหนดไว้ดังนี้

ข้อ ๓ กำหนดไว้ว่า “ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งระเบียบกรุงเทพม่หานครว่าด้วยการเบิก 
จ่ายเงินและการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๓๔ และให์ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๖ ให้หน่วยงานวางฎีกาขอเบิกเงินสมทบเช้ากองทุนประกันสังคมตามอัตราที่ได้กำหนด 
ไว้ในบัญชีอัตราเงินสมทบท้ายกฎกระทรวง ซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมของค่าจ้างก่อนหักภาษี 
พร้อมกับการวางฎีกาขอเบิกค่าจ้างต่อสำนักการคลังหรือหน่วยการคลัง แล้วแต่กรณี”

ข้อ ๔ กำหนดไว้ว่า “ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิก 
จ่ายเงินและการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๓๔ และให์ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๘ให้หน่วยงานหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างตามอัตราที่ได้กำหนดไว้ในบัญชีอัตราเงินสมทบ 
ท้ายกฎกระทรวง ซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมชองค่าจ้างก่อนหักภาษีส่งเช้ากองทุนประกันสังคม

๗ ๘ ๔



พร้อมกับส่วนที่จะต้องนำส่งในฐานะนายจ้างตามข้อ ๗”
ดังนั้น จ ึงสม■ ควรเว ียนแจ้งหน ังส ือสำน ักงานประกันส ังคมด ังกล ่าวเพ ื่อหน ่วยงานของ 

กรุงเทพมหานครจะไต้ถือปฏิบัติตามบัญชีอัตราเงินสมทบท้ายกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑ (ะ (พ.ศ. ๒(ะ๔๒) ออกตาม 
ความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๓๓ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบสำนักการคลังจะไต้ดำเนินการเวียนแจ้งหน่วยงาน 
ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ภาณี มุขเงิน 
(นางภาฌี มุขเงิน)

รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง 
ปฏิบัติราขการแทนผู้อำนวยการสำนักการคลัง

๗๘๖



'  ที ร?! ๐๗๐๔/ว ๖๔๘
ดว่นทีส่ดฺ

สำนักงานประกันสังคม
ถนนติวานนท์ นบ ๑๑๐๐๐ 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๔๒
เรื่อง กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ (พ.ศ. ๒๔๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๓๓ 
เรียน เจ้าของสถานประกอบการ/หัวหน้าส่วนราชการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๔๔๒) ออกตามความใบพระราชบัญญัติประกันสังคม 

พ.ศ. ๒๔๓๓ และคำชี้แจง จำนวน ๑ ฉบับ
ด้วยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ออกกฎหมายกระทรวงตามความในพระราช 

บัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๓๓ จำนวน ๓ ฉบับ ซึ่งได้ประกาศใบราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 
๑๑๖ ตอนที่ ๔๔ ก ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๔๒ แล้ว ประกอบด้วย

๑. กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ (พ.ศ. ๒๔๔๒)ว่าด้วย การกำหนดอัตราเงินสมทบกรณีสงเคราะห์ 
บุตร และ กรณีชราภาพ

๒. กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๒) ว่าด้วย การกำหนดหลักเกณฑ์ อายุ วิธีการ เง่ือนไช 
และ อัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร

๓. กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๗ (พ.ศ. ๒๔๔๒) ว่าด้วย การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา 
และอัตรา การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ

สำนักงานประกันสังคม จึงขอส่งกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ (พ.ศ. ๒๔๔๒) ว่าด้วย การกำหนด 
อัตราเงินสมทบ กรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพ เพื่อทราบ และขอให้ท่านนำส่งเงินสมทบ เพื่อการจ่าย 
ประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ โดยใช้อัตราที่กำหนดในบัญชีอัตราเงินสมทบ ท้ายกฎ 
กระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๔๔๒) ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารคำซี้แจงแนบท้ายกฎกระทรวง 
ฉบับดังกล่าวนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เจตนา มีเฟืยร 
(นายเจตนา มีเพียร)

ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ รักษาราชการแทน 
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

กองเงินสมทบ
โทร. ๙๖๘-๙๗๔๒, ๙๖๘-๙๗๔๔ 
โทรสาร ๔๒๔-๐๖๐๑

๗๘๗



ดว่นมาก
ท รส ๐๗๐๔/ว ๔๘๗ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

ถนนมิตรไมตรี กท. ๑๐๔๐๐
๒๒ พฤศจิกายน ๒๔๔๒

เรื่อง กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ (พ.ศ. ๒๔๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๓๓ 
เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๔๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม 

พ.ศ. ๒๔๓๓ และคำขี้แจง จำนวน ๑ ฉบับ
ด้วยพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๓๓ กำหนดขอบเขตการใช้บังคับให้กิจการที่มีลูกจ้าง 

ตั้งแต่ ๑๐ คนข้ึนไป มีหน้าที่ขึ้นทะเบียน และจ่าย่เงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยกำหนดยกเว้นใช้บังคับแก' 
ช้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และลูกจ้างชั่วคราวรายชั่วโมงของส่วนราชการ ท้ังนี้เบีนไปตาม 
ความในมาตรา ๑๐๓ ประกอบกับมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๓๓ ซึ่งเป็นผลให้ 
ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณี 
ทุพพลภาพ กรณีตายอันไม่เนื่องจากการทำงานให้กับนายจ้างกรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณี 
ชราภาพ

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้ออกกฎกระทรวง ตามความในพระราชบัญญัติประกัน 
สังคม พ.ศ. ๒๔๓๓ จำนวน ๓ ฉบับ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๔ ก. 
ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม.๒๔๔๒ ประกอบด้วย

๑. กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ (พ.ศ. ๒๔๔๒) ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินสมทบ กรณีสงเคราะห์ 
บุต่รและกรณี1ชราภาพ

๒. กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๒) ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ อายุ วิธีการ เง่ือนไช 
และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทน ในกรณีสงเคราะห์บุตร

๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๔๔๒) ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา 
และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ

เพื่อให้ลูกจ้างของส่วนราชการดังกล่าวข้างด้นได้ร ับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างทั่ว 
ถึง และส่วนราชการในฐานะนายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม จึงขอส่งกฎ 
กระทรวงฉบับที่ ๑๔ และ คำขี้แจง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

® }  0 3  (ฬ



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานประกันสังคม 
กองเงินสมทบ 
โทร. ๙๖๘-๙๗๕๒ 
โทรสาร ๙๖๘-๙๗๔๘

ขอแสดงความนับถือ

จำลอง ศรีประสาธน์ 
(นายจำลอง ศรีประสาธน์)

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน 
ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

เรียน ผอ.กกจ. 
พิจารณา

ประเสริฐ สมะลาภา 
(นายประเสริฐ สมะลาภา) 

ปลัดกรุงเทพมหานคร

๗๘๙



^)'31เ!ใ/!ฝื^) 0^ *8 9/
บ น ท ก ฃ อ ค ว า ม

ส่วนราชการ โ??™?????!?โ?!!.?. ?̂!? ?'นุ®]:?1,? ๑๒๖๔โ?นุสฺารฺ ? ®̂ ?]
ฬี โ'.?] นุ.!.?.®.'โ!5?นุ!.'! วนท่ี นุ̂ ไ!??าคม !1๕๕?อุ
เร่ือง...!!?^!^!?^????.̂ !!?โ1]̂ ?)!??!!.̂ .̂ .̂ไ???.?.โ!]??บ่.?."!;?]̂ }̂].̂ ?
เรียน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. 

เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด 
สำน ักปล ัดกรุงเทพมหานคร ผ ู้อ ำน วยการเขต และผ ู้อำน วยการส ำน ักงาน การพ าณ ิชย ์ของ 
กรุงเทพมหานคร

กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ท่ี มท ๐๑๐๐.๓/ว .๒๒๗ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒ เรื่อง ขอ 
ความร่วมมือส่วนราชการจัดงานสัมมนาดูงานภายในประเทศเป็นหลัก รายละเอียดปรากฏตามนัยหนังสือดัง 
กล่าว และปลัดกรุงเทพมหานครไดโปรดสั่งการให้สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนิน 
การและเวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงานและทุกส่วนราชการทราบ ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไดํโปรดมี 
บัญชาให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการต่อไปดามหนังสือดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรือโท วารินฑร์ เตชเจริญ 
(วารินทร์ เตชเจริญ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

๗ ๙ ๐
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ส่วนราชการ...สำ.นักงานรฐ.:มนตรี โ:ทร....๐-'๒๒๒๖-'๐๑!๙๗:ม.ทุ...๕๐๐๕๑.......................................................
^ ม'ต..0๑1ว ๐ .๓/ว;)อ!อ๗ .'. วนฬี .̂..มมาก.ม..]?!!̂ !̂??
เร ื่อ ง ...ขอควา;มร่ว;ม'มือ.ส่วนรา.,ซ;การ;จัด;งานสัมมนา'ดูงานภาย[ใน'ประเทศเป็นหลัก...............................................

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ตามที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ นายอภิสิทธิ้ เวชซาชีวะ นายก 

รัฐมนตรี ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม งดการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ โดย 
ให้ส่วนราชการจัดประชุมสัมมนาดูงานภายในประเทศเป็นหลัก เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ และ 
ช่วยให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับประโยชน์จากคนในประเทศ หลังจากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 
ชะลอตัวอย่างหนัก

จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานชองท่านปฏิบัติ ตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่มอบให้ 
จากการประชุมในคราวนี้โดยหากมืความจำเป็นหรือมีแผนการศึกษาดูงานต่างประเทศอยู่แล้วก็ขอให้พิจารณา 
ปรับเปลี่ยนเป็นการศึกษาดูงานภายในประเทศแทน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายถาวร เสนเนียม)
^ 1 ^ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เ 1 ย น ,  "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพิอทราบ และแจ้งหน่วยงานทเกยวชอง
ทราบและดำเนินการต่อไป

(ม.ร.ว.สุขุมพันธุ บริพัตร)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เรียน ผู้อำนวยการส่วนแผนงานฯ 
พิจารณาดำเนินการ

เรียน ผอ.สพข.
พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และ 

เวียนให้ทกหน่วยงานและทุกส่วนราชการทราบด้วย
น ่. -

(นายรัฐพล มืธนาถาวร)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

รักษาราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร
ฝ่ายส่งเสริมฯ ต่างประเทศ

(นางเพียงเพ็ญ สุขหม่ืน) ดำเนินการ
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการบริหาร รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ^ (นางสุจรรยา ไชยสิทธิ)^

0 ไ, . * , " .  ’  ผ้อำนวยการส่วนแผนงานและส่งเสริมความรู้สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร " . ' ไ . . "  ”’ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

๑๘ มี.ค. ๒๕๕๒๗ ๙ ๑



บ ัน ท ึก ข ้อ ค ว า ม

ส ่ว น ร า ช ก า ร  .0 .® ^ ฮ . ? ^ ไ 1.?®.'̂ .̂?.̂ ‘̂ ..®'..ไ'.^.9..̂ .'ะ?]!?̂ ..จ?.9̂ !® ใ?.1®๓๗๐ โทร'สาร 5 ..^ ]อ .? ..9 ^ )
ท ี บิท..๐๔๐๗/ ๘๐]? ว ้น ท ี ® .9...^ .^า.^ ...^๔ ๔®
เร ื่ฐ ง  โ1.โ1.ร̂ .'0 โ]̂ 1.'̂ .̂ '.า?'.ใ.^..?].าโ?].?].?.ใ71.!?].?งฺหน่วยงา'น;ในสังกดก!ง^^]^1.^?.^^.!?

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ การตรวจสอบภายใน ขอส่งสำเนาหนังสือที่ กท ๐๔๐๗/ ๙๐๖ ลงวันที่ ๔ กันยายน 
๒๔๔๑ เรื่อง การเบิกเงินค่าล่วงเวลาโดยมิชอบชองหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร มาเพื่อโปรดทราบและ 
ถือปฏิบัติตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ

^0 4?^  ----------
(นางสาวอัจฉริย์ เมนะคงคา)

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน

๗๙๒



บ ัน ท ึก ข ้อ ค ว า ม

ส ่ว น ร า ช ก า ร .....กรุ!เท™เหานคร.(สำ'นักปลัเดกรงเทพมหา;ม)จฺรุโทุร๐1๒๖]อ๔๓๐'๖๑.หรือโทร.Iฟ.๐.โ ท ^
ท ี่ กท..1๐๔๐๗/ ๙๐๖................................................... ๆ 'มท ี่ ๔.กันยายน.๒๕๕;®...............................................
เร่ือง...กา!เบิก].งินค่า.ล่วง.เวลา...,โดย.:มิ.ซ.อ.'ข;ขอ.'ท!!;ม่วยูงานในุลัง!าดูกรงเทพ.มหานคร

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก. หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

ด้วยได้รับรายงานจากกองตรวจสอบภายใน--สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ถึงผลการตรวจสอบ 
กรณีการเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาโดยมิขอบของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครตามข้อสังเกตของสำนักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน พบว่า ยังมีการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีการลงลายมือซื่อล่วงหน้าในการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการแต่ไม'มาปฏิบัติงานโดยให้เจ้าหน้าที่คนอื่นมาปฏิบัติงานแทน

ดังน้ัน เพื่อป้องกันมิให้มีการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนฺอกเวลาโดยมิขอบ จึงให้หน่วยงาน 
ของกรุงเทพมหานครควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้เป็นไปอย่างรัดกุมและเบิกจ่ายเงินค่าอาหาร 
ทำการนอกเวลาให้ถูกต้อง โดยให้ดำเนินการดังนี้

๑. ให้มีการควบคุมการปฏิบัติงานล่วงเวลาโดยใหม้ ีการลงลายมือซื่อเวลาเริ่มปฏิบัติงานและ 
เลิกปฏิบัติงานตามเวลาที่ปฏิบัติงานจริง

๒. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นควบคุมดูแลการปฏิบัติงานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่เป็นไปโดย 
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยเคร่งครัด

๓. ให้มีการตรวจสอบวันลาปวย ลากิจ ลาพักผ่อน คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาความ 
ปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย คำสั่ง'ฝึกอบรม และคำสั่งอื่นๆ ที่ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่อาจเบิกค่า 
ตอบแทนได้ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาให้กับผู้ที่ไม'มีสิทธิ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

พิชัย ไชยพจน์ทารัข 
(นายพิชัย ไชยพจน์ทารัช)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติราชการแทนปลัด'กรุงเทพมหานคร

๗๙ฅ



กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

ด่วนท่ีสุด
ท กค ๐๔๐๖.๔/ว ๒๑

๒๒ มีนาคม ๒๔๔๔
เรื่อง การเบิกด่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการผึเกอบรมภายในประเทศ
เรียน ปลัดกระทรวง อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งซาต ิ- ผ ู้ว่าราชการจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว ๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๔๔

ตามที่กระทรวงการคลังได้มีหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว ๔ ลงวัน 
ท่ี ๓๑ มกราคม ๒๔๔๔ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกด่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการผีเกอบรมภายใน 
ประเทศเพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติจนถึงวันที่มีการประกาศใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกด่า 
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๔ น้ัน

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียน ดังนี้
๑. โดยที่พระราชกฤษฎีกาด่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่๘)พ.ศ.๒๔๔๓ได้กำหนด 

ให้มาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๔ ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษาเป็นต้นไป (วันท่ี ๒๒ ธันวาคม'๒๔๔๓) และระหว่างนั้นกระทรวงการคลังได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
ให้ความเห็นขอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่..)
พ.ศ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวให้เปีนไปตามพระราชกฤษฎีกาฯ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้เสนอคณะรัฐมนตรีให้มีมติเห็นชอบในวันที่ ๔ มกราคม ๒๔๔๔ ซึ่งล่วงเลยระยะเวลาตามพระราชกฤษฎีกาฯ 
แล้ว จึงทำให้ร่างระเบียบดังกล่าวไม'สามารถประกาศใช้บังคับภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๔๔๓ และขณะนี้ร่าง 
ระเบียบดังกล่าวยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป

๒. เพื่อให้เปีนไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดนทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. 
๒๔๔๓ กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์โดยการแจ้งเวียนให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามหนังสือ 
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว ๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๔๔ โดยมีผลใช้บังคับย้อนหลัง 
ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๔๔๓ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๔๔) เนื่องจากส่วนราชการรับทราบการสั่งการดัง 
กล่าวภายหลัง

๓ . เพื่อให้ส่วนราชการเบิกจ่ายด่าใช้จ่ายในการเดินทางและการผีเกอบรมภายในประเทศเป็น 
ไปในแนวทางเดียวกัน จึงเห็นควรเวียนซ้อมศวามุเช้าใจและอนุมัติให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ดังนี้

๓.๑ ผู้เดินทางไปราชการที่เดินทางไปปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๔๔๓ ถึง 
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๔๔ให้เบิกด่าใช้จ่ายในการเดินทางตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้

๗๙๔



๓.๑.๑ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ให ้เบ ิก ได ้ต าม อ ัต ราห น ังส ือ ก ระท รวงก ารค ล ัง  ด,วนที่ส ุด ท่ี กค ๐ ๔ ๐ ๖ .๔ /ว  ๔ 

ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๔๔ ทั้งในกรณีที่เบิกตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดิน 
ทางไปราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ ไปแล้ว ผู้เดินทางไปราชการสามารถใช้สิทธิเบิกเพิ่มส่วนต่างได้

๓.๒ ผู้เด ินทางไปราชการที่เด ินทางไปปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๔ 
เป็นต้นไป ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามหลักเกณฑ์และอัตราตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค 
๐๔๐๖.๔/ว ๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๔๔ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการ 
ผีเกอบรมภายในประเทศ จนถึงวันที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๔ มีผลใช้บังคับ

๓.๓ กรณีเป็นการเดินทางไปราชการคาบเกี่ยวระหว่างเดือนมกราคมกับเดือนกุมภาพนธ์ 
๒๔๔๔ เซ่น เดินทางไปราชการตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม - วันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๔ให้ผู้เดินทางเบิกค่าเช่าที่พัก 
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๑ มกราคม ๒๔๔๔ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ และระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๔ เบิกตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด,วนท่ีสุด 
ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว ๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๔๔

๔. สำหรับกรณีการเดินทางไปผีเกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการผีเก 
อบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๔๔๙ และที่แกไขเพิ่มเติมในส่วนที่ระเบียบฯ กำหนดให้ 
เบิกจ่ายตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยอนุโลม ในกรณีที่หน่วยงานผู้จัดการ 
ผีเกอบรมไม่จัดอาหารและที่พักนั้น ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเซ่นเดียวกันด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวช้องทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภา ปิยะจิตติ)
รองปลัดกระทรวงการคลัง 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง 
สำนักกฎหมาย
กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
โทร. ๐-๒๑๒๗-๗๒๖๐
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บ ัน ท ึก ข ้อ ค ว า ม

ส่วนราชการ....สำนักการคลัง.(กองตรุวจจ่าย.โ'ทรุ.๐.๒๒๒๔๒๙๙๖.หรือโทร.®๖๗๗โ:ท.ร!สาร.๐.;๒๒๒๔..๒๙๗๗)...
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ก่อสร้างอาคารรัฐสภา

เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ห ัวหน้าผ ู้ตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร

พร้อมบันทึกนี้ สำนักการคลังขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๓/  
ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าซดเชยที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้แก1 
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารรัฐสภา มาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นางสาวทัศรินทร์ เหล่าไพโรจน์)
รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง 

■ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการคลัง
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ด่วนท่ีสุด
ท่ี กค ๐๔๐๖.๓/ว ๑๖ เ ^ ^ ^ ^ ^ ^  . กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐ - 
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๓ .

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าซดเชยที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้แก,หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากการ 
ก่อสร้างอาคารรัฐสภา

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ■ - - .
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๒ อนุมัติโครงการและงบประมาณ 

ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่บริเวณพื้นที่ร้าซพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) เขตดุสิต และอนุมัติให้เบิกจ่าย 
เงินค่าซดเชยให้แก่หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารรัฐสภาดังกล่าว โดยสำนักงบประมาณ 
ได้จัดสรรเงินให้แก่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในงบเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อนำ 
ไปจ่ายเป็นค่าซดเชยในการรื้อย้าย ค่าซดเชยค่าที่ดิน และก่อสร้างให้แก'หน่วยงานต่างๆ น้ัน

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบเงินอุดหนุน รายการเงิน 
อุดหนุนทั่วไป เป็นค่าซดเชยในการรื้อย้าย ค่าชดเชยค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีความรวดเร็ว คล่องตัว สามารถ 
ควบคุมและตรวจสอบได้ อาศัยอำนาจตามนัยระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำ 
เงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๔๔๑ ข้อ ๗ จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าซดเชยไว้ดังต่อไปนี้

๑. ให้หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารรัฐสภาใช้บัญชีเงินฝากกระทรวงการ 
คลัง ชื่อบัญชี “ เงินฝากเงินค่าซดเชยที่ดิน” รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๗๔๓ในการรับเงินค่าซดเชยจากสำนักงาน 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์

๒. เมื่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน 
รายการเงินอุดหนุนทั่วไปจากสำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบฯ มีหนังสือแจ้งความประสงค์ 
ขอเบิกเงินค่าซดเชย ให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรส่งดำขอเบิกเงินในระบบ ธค\/แร มายังกรมบัญชี 
กลาง และกรมบัญชีกลางจะโอนเงินในระบบ ธโ!เ/115 เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังของหน่วยงานฯ 
ตามข้อ ๑

๓. การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันของหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบฯ ต้องดำเนินการให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ของเงินที่ไต้รับและสอดศล้องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๒

๔. การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนของหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบฯ ให้เป็นไปตาม 
ระเบียบของทางราชการ

๔. เมื่อหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบฯ ได้ใช้จ่ายเงินค่าชดเชยที่ได้รับจากสำนักงานเลขาธิการสภา 
ผู้แทนราษฎรแล้ว ต้องรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบเป็นรายไตรมาส 
จนกว่าการจ่ายเงินดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

๖ .ในกรณีที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถเบิกเงินค่าซดเชยเพื่อจ่ายให้แก่ 
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบฯได้ทันภายในปีงบประมาณให้ยื่นขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายระยะเวลา 
เบิกจ่ายเงินตามระเบียบชองทางราชการ

๗๙๗



๗. วิธีปฏิบัติอื่นใดที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
๘.ในกรณีที่มีปีญหาในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ให้กระทรวงการคลังเปึนผู้วินิจฉัยและในกรณี 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ได้ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มงานเงินอุดหนุนและเงินกู้
ดำเนินการต่อไป (นายนริศ ขัยสูตร)

รองปลัดกระทรวงการคลัง 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน 

สุนี ปานบรรจง ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการคลัง
(นางสุนี ปานบรรจง)

ผู้อำนวยการกองตรวจจ่าย 
สำนักการคลัง

กรมบัญชีกลาง 
สำนักกฎหมาย
กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านการเบิกจ่าย 
โทร. ๐-๒๒๗๓-๙๕๔๙ เรียน ผู้อำนวยการกองตรวจจ่าย 

เพื่อโปรดพิจารณา

สุลาลีวัลย์ โตลานุวัตร 
(นางสุลาลีวัลย์ โตลาบุวัตร)

หัวหน้าฝ่ายการคลัง
รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักการคลัง 

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานเงินอุดหนุนและเงินกู้ ๑๙ กพ- ๒๕๕๓

๒๒ ก.พ. ๒๕๕๓

๗๙๘
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การก่อสร้างอาคารรัฐสภา

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
ต้นเร่ือง กระทรวงการคลังได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๓/ว ๑๖ ลงวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ 

๒๔๔๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าซดเชยที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้แก่หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจาก 
การก่อสร้างอาคารรัฐสภา รายละเอียดปรากฏตามนัยหนังสือดังกล่าว

ข้อเท็จ’จริง คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๒ อนุมัติโครงการและงบประมาณ 
ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่บริเวณพื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) เขตดุสิต และอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่า 
ชดเชยให้แก่หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารรัฐสภาโดยสำนักงบประมาณได้จัดสรรเงินให้แก่ 
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในงบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อนำไปจ่ายเบ็เนค่าซดเขย 
ในการรื้อย้าย ค่าชดเชยที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้แก'หน่วยงานต่างๆ ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ 
การเบิกจ่ายเงินค่าซดเชยที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้แก่หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารรัฐสภา 
ให้หน่วยงานตางๆ ถือปฏิบัติ ' ;

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักการคลังได้พิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้งหน่วยงานในสังกัด 
กรุงเทพมหานครทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๓/ว ๑๖ ลงวันที่ 
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๓ เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าชดเชยที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้แก่หน่วยงานที่ได้รับผล 
กระทบจากการก่อสร้างอาคารรัฐสภา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าซดเชยที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้แก,หน่วย 
งานที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารรัฐสภา หากเห็นชอบสำนักการคลังจักได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นายปรีชา สุขสนเทศ)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

กลุ่มงานเงินอุดหนุนและเงินกู้ 
ดำเนินการต่อไป

สุนี ปานบรรจง 
(นางสุนี ปานบรรจง)

ผู้อำนวยการถองตรวจจ่าย 
๗๙๙ สำนักการคลัง

เห็นซอบ-ดำเนินการตามเสนอ

๔นเ*&
(นางนินนาท ซสิตานนท์)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร 
๒๖ กพ. ๔๓
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เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ห ัวหน้าผ ู้ตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในลังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการเขต

พร้อมนี้ สถาบันพัฒนาข้าราชการขอส่งสำเนา หนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ด่วนท่ีสุด 
ท่ี กท ๐๔๐๔หั๔๖๖๒ ลงวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๔๔๔และหนังสือสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนท่ีสุด 
ท่ี กท ๐๔๐๑/ ๘๘๓ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๔๔๔ เรื่องหารือกรณีข้าราชการผู้!ด้รับอนุมัติให้ลาศึกษาเพิ่มเติม 
มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ มาเพื่อโปรดทราบ

บ น ท กึ ข อ้ ค ว า ม

สุจรรยา ไชยสิทธ้ิ)
(นางสุจรรยา ไชยสิทธ้ิ)

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและส่งเสริมความรู้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

๘ ๐ ๐
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เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ตามที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือที่ กท ๐๔๐๑/ ๘๘๓ ลงวันที่ ๔ 

กรกฎาคม ๒๔๔๔ หารือกรณีโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักด  ๆ มีความประสงคไห้ข้าราชการราย นางสาววรรณ 
กาญจน์ กาศโอสถ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๔ ฝ่ายการพยาบาล ซึ่งอยู่ระหว่างได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาในประเทศ 
ระดับปริญญาโท ใช้เวลาราชการมีกำหนด ๒ ปี โดยใช้ทุนประเภท (๑) ก และให้เบิกค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
ในวงเงินจำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดึ๋ ฯ เนื่องจาก 
ประสบปีญหาบุคลากรไม,เพียงพอ ซึ่งสำนักพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครมีความเห็นว่า นางสาววรรณ 
กาญจน์ ฯ อยู่ระหว่างได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา มิได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งในเวลาราชการปกติจึงไม,อาจปฏิบัติ 
ราชการต่อเนื่องไปนอกเวลาราชการได้นั้น

สำนักงานกฎหมายและคดีพิจารณาแล้วเห็นว่า ในการอนุมัติให้ข้าราชการ ไปศึกษา ปีกอบรม 
ด ูงาน ห ร ือป ฏ ิบ ัต ิการว ิจ ัย  ห น ่วยงาน จะต ้อ งพ ิจารณ าอ ัต ราก ำล ังท ี่ม ีอ ย ู'ให ้เพ ียงพ อ ต 'อ ก ารป ฏ ิบ ัต ิ 
งานไม'ให ้เส ียหายโดยไม'ต ้องขออ ัตรากำล ังเพ ิ่ม  ท ั้งน ี้ ห ากม ีความจำเป ็น จะต ้องให ้ข ้าราชการกล ับ  
เข ้าปฏ ิบ ัต ิราชการก'อนครบกำหนดท ี่ได ้ร ับอน ุม ัต ิให ้ลาศ ึกษาไม'ว ่ากรณ ีใดๆ ก ็สามารถทำได ้โดยขอ 
อน ุม ัต ิผ ู้ม ีอำน าจส ั่งการและผ ู้ได ้ร ับอน ุม ัต ิให ้ลาศ ึกษาจะต ้องกล ับ เข ้าร ับราชการท ัน ท ี ตามระเบ ียบ 
กรุงเทพมหานคร ว ่าด ้วยการให ้ข ้าราชการกรุงเทพมหานครไปศ ึกษา ปีกอบรม ด ูงานและปฏิบ ัต ิการ 
ว ิจ ัย พ.ศ. ๒๔๔๒ ข้อ ๗ (๔) และข้อ ๑๘ ซ ึ่งการเร ียกให ้ข ้าราชการท ี่ได ้ร ับอน ุม ัต ิลาศ ึกษากลับเข ้า 
ร ับราชการตามระเบ ียบด ังกล ่าว ต ้องเป ็นกรณ ีการเข ้าปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ราชการตามปกต ิตามว ันและเวลา 
ราชการ และตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเง ินค่าอาหารทำการนอกเวลา พ.ศ. ๒๔๒๙ 
ข้อ ๙ กำหนดให้การเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอัตราตามระเบียบกระทรวง 
การคลัง ซ ึ่งระเบ ียบกระทรวงการคล ังว ่าด ้วยการเบ ิกจ ่ายเง ินค ่าตอบแทนการปฏ ิบ ัต ินอกเวลาราชการ 
พ.ศ. ๒๔๔๐ กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนต้องเป็นการจ่ายให้แก'ข้าราชการที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ 
ลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติในที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสำนักงาน 
ดังนั้น กรณีโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ้ ฯ มีความประสงค์จะให้นางสาววรรณกาญจน์กาศโอสถ มาปฏิบัติ 
งานนอกเวลาราชการโดยมีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้เซ่นเดียวกับกรณีปกติที่มีค่าสั่งให้แพทย์และพยานาล 
อยู่เวรนอกเวลาราชการจึงไม่อาจทำได้ เนื่องจากนางสาวว่รรณกาญจน์  ๆ มิได้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการตาม 
ข้อ ๑๘ ของระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครไปศึกษา ปีกอบรม ดูงานและ 
ปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. ๒๔๔๒ ข้างต้น

บ นั ท กึ ข อ้ ค ว า ม
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบความเห็นของสำนักงานกฎหมายและคดี

นายกอบขัย พงษ์เสริม)
ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี

๘ ๐ ๒



เฒ̂ !®& ดใใป้ใ/เฝ็ด 0 / *3 ฆ
V  ’ บ น ท ก ข ้อ ค ว า ม

ส่วนราชการ
^  กท ๐๔๐๑/ ๘๘๓ วน'ทื พั กรกฎาคม ๒๔๔๔
เร ื่ฏ ง หารือกรณีช้าราชการผู้ได้รับอ.นมัติให้ลาศึกษา^ ปฏิ'บัติงกนน.?.!].^.?.].!?.?.โ1!?.
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี

ด้วยสำนักการแพทย์ได้หารือกรณีโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ้ ชุตินฺธโร อุทิศ มีความประสงค์ 
ให้ข้าราชการราย นางสาว'วร'รณกาญจน์ กาศโอสถ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๔ ฝ่ายการพยาบาล ซึ่งอยู่ระหว่าง 
ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาในประเทศระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาลตรมหาบัณฑิต ลาชาวิชาการผดุงครรภ์ 
ช้ันสูง ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้เวลาราชการมีกำหนด ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๔๓ 
ถึงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๔๔โดยทุนประเภท ๑ (ก) และให้เบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร ภายใบ 
วงเงินจำนวน ๑๘๐,๐๐๐.- บาท มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดึ๋  ๆ เนื่องจากโรง 
พยาบาลฯ ประสบบิญหาด้านบุคลากรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพมีไม,เพียงพอในการจัดเวรปฏิบติงานตลอด ๒๔ 
ช่ัวโมง ณ หน่วยงานห้องคลอด รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ ท่ี กท ๐๖๐๑/ ๔๖๘๐ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
๒๔๔๔

ข้อกฎหมาย
๑. ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการให้ช้าราชการกรุงเทพมหานครไปศึกษา 'ฝึกอบรม ดู 

งาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. ๒๔๔๒
ข ้อ ๗ กำหนดว่า “การให้ช้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยให้พิจารณา 

ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้”
(๔) กำหนดว่า “หัวหน้าหน่วยงานต้องพิจารณาถึงอัตรากำลังที่มีอยู,ให้เพียงพอที่จะปฏิบัติ 

งานไม่ให้เสียหายโดยไม,ต้องขออัตรากำลังเพิ่ม”
๒. หนังสือสั่งการ ท่ี กท ๑๓๐๔/ ๔๔๔๙ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๔๔๐ เรื่องซักซ้อมความ 

เช้าใจกรณีการเบิกเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา
สถาบันพัฒนาช้าราชการกรุงเทพมหานครมีความเห็นในเบื้องต้นว่า นางลาววรรณกาญจน์ 

ฯ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา โดยใช้เวลาราชการ มีกำหนด ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๔๓ ถึงวันที่ ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๔๔๔ โดยโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ้ ฯ ได้มีหนังสือรับรองอนุญาตให้ลาศึกษาจะไม'มีผลกระ 
ทบต่อราชการเพราะมีอัตรากำลังเพียงพอ ดังน้ัน นางสาววรรณกาญจน์ ฯ จึงไม่มีหน้าที่ราชการใดที่ต้องปฏิบัติ 
ในโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ้ ฯ เม่ือไม,ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ราชการในเวลาราชการปกติจึงไม่อาจ 
ปฏิบัติงานต่อเนื่องไปนอกเวลาราชการปกติได้ พร้อมนี้สถาบัน ฯ ได้ประสานเปีนการภายในไปยังสำนักการ 
แพทย์ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการมีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้เซ่นเดียวอับกรณีบีกติ 
ที่หน่วยงานมีคำสั่งให้แพทย์และพยาบาลอยู่เวรนอกเวลาราชการ 

สถาบันฯ จึงขอหารือ ดังนี้
๑. กรณีที่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดี้ ฯ ประสงค์ให้ช้าราชการผู้อยู่ระหว่างได้รับอนุมัติให้ลา 

ศึกษา รายนางสาววรรณกาญจน์ ฯ มาปฏิบิติงานนอกเวลาราชการที่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดึ๋ ฯ สามารถทำได้ 
หรือไม,



๒. หากพิจารณาใน ข้อ ๑ ว่าสามารถทำได้ อำนาจในการอนุมัติเป็นของใครโดยใช้ฐานอำนาจ 
ตามกฎหมายฉบับใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อสถาบัน ฯ จักได้แจ้งหน่วยงานปฏิบัติเป็นแนยวทางเดียวกัน
ต่อไป
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ส่วนราชการ....
ที กท &๓๐๕/ ๓๕๕๔ วนที ๘ :??)???.'?
เร่ือง ?̂.????.?.'!̂ เ̂ ...̂ .̂ .?...̂ .'̂ .?..ดู??.̂ .!'.1;โ!?!’.?.̂ ?.'?,

ไปราชการที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร หรือปฏิบัติราชการอื่นใดในหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

เรียน รองปลัดกรุงเท ุพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ห ัวหน้าผ ู้ตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ช ่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
เลขานุการ ผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในลังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ชองกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักการคลังขอส่งสำเนาหนังสือ ท่ี กท ๑๓๐๕/ ๓๒๗๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม 
๒(ะ๕๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในุการยืมเงินทดรองราชการเพื่อใช้จ่ายในการ^กอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน และ 
เดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร หรือปฏิบัติราชการอื่นใดในหน้าที่ฃอง้กรุงเฑุพมหานคร มา 
เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบต่อไป

^  บ นั ท กึ ข อ้ ค ว า ม

(นางสาวรสสุคนธ์ แสงอ่อน)
รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง 

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการคลัง

๘๐๙



บ ัน ท ึก ข ้อ ค ว า ม
ส ่ใ ' 1‘ซโ!,1*3 สำนักการคลัง (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร ๐ ๒๒๒๔ ๔๖๘๑ หรือโทร ๑๖๖๑ โทรสาร ๐ ๒๒๒!อุ ๖๒๓๖) 

กท ๑๓๐๕/ ๓๒๗๔ ว ้น ฬ ี 'อ๓1 บ ี' '^ " '^  ๒๕๕๔

เรื่อง 0.ไ?™?!^].^!?.]^??V.^. I?!13]?].ดู?'?? ดู]]!? ??๕!’.ดู?!?].]
ไปราชการที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร หรือปฏิบัติราชการอื่นใดในหน้าที่ชองกรุงเทพมหานคร 

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
ต้นเรื่อง สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการอบรมสัมมนาและดูงาน 

ต่างประเทศ หลักสูตร “ เสริมสร้างวิสัยทัศน์ที่ดีสำหรับสมาชิกสภาเขต” จำนวน ๖ รุ่น และหลักสูตร “ เสริม 
สร้างวิสัยทัศน์ที่ดีสำหรับผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร” จำนวน ๕ รุ่นโดยมอบหมายให้ 
บุคคลเพียงคนเดียวเป็นผู้ฃอยืมเงินใชในราซการ จำนวน ๕๓,๗๗๑,๔๕๐.- บาท จากกองบัญชี สำนักการคลัง

ข้อกฎหมาย ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๓๐ กำหนดไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“ เงินยืม” หมายความว่า เงินที่หน่วยงานจ่ายให้แก่บุคคลใดยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดิน 
ทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร หรือปฏิบัติราชการอื่นใดในหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ 
ไม,ว ่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย เงินทดรองราชการ หรือเงินอื่นใดชองกรุงเทพมหานคร

ข้อ ๕๔ การจ่ายเงินยืมในกรณีที่ผู้ยืมไม,มีเงินใดๆ อันจะพึงได้รับจากกรุงเทพมหานครที่จะ 
หักส่งใช้คืนเงินยืมได้ ให้ผู้ให้ยืมกำหนดให้ผู้ยืมหาหลักทรัพย์มาวางเป็นประกัน หรือหาบุคคลที่มีหลักฐานมา 
ทำสัญญาคํ้าประกันไว้ต่อผู้ให้ยืม และจะกระทำได้โดยได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักการคลังพิจารณาแล้วเพื่อเป็นการกระจายและลดความเสี่ยง. 
จากการยืมเงินทดรองราชการโดยมอบหมายให้บุคคลยืมเพียงรายเดียวเพื่อใช้จ่ายในการ‘ฝึกอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงานและเดินทางไปราชการที่เก ี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร หรือปฏิบัติราชการอื่นใดในหน้าที่ของ 
กรุงเทพมหานคร อาจก่อให้เกิดบีญหาการหักส่งใช้คืนเงินให้กรุงเทพมหานครตามเงื่อนไชในสัญญาการยืม 
เงินเนื่องจากไม'มีการวางหลักทรัพย์คํ้าประกัน ดังน้ัน จึงเห็นควรกำหนดแนวทางปฏิบัติในการยืมเงินทดรอง 
ราชการฯ ดังนี้

๑. ผ ูย้ ืมควรเป ็นข ้าราชการกร ุงเทพมหานคร เว ้นแต ่จะได ้ร ับอน ุม ัต ิจากผ ูว้ ้าราชการ
กรุงเทพมหานคร

๒. ผู้ยืมต้องมีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการปีกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน และเดินทาง 
ไปราชการในคเงนั้นๆ

๓. กรณ ีท ี่ม ีการแบ ่งร ุ่นการป ีกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน และเด ินทางไปราชการ 
ให้ข้าราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการของแต่ละรุ่นเป็นผู้ยืม

๘ ๐ ๖



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อให้ความเห็นชอบแนวทาง 
ปฏิบัติช้างต้น เพื่อสำนักการคลังจักได้เวียนแจ้งหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นายกฤษฎา กลันทานนท์) 
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

เรียน ผว.กทม.
เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ 

ตามที่ สนค. เสนอ

^ ป ^ ! ฆ [ / ( ฐ ^ '

(นางบินนาท ซลิตานนท์)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร 
๓๐ พค. ๕๔

- เห็นชอบตามที่ สนค. และ ป.กทม. เสนอ

(นายธีระซน มโนมัยพิบูลย์)
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
๓๑ พค. ๒๕๕๔

๘ ๐ ๗



ดว‘ฝฬฝ็ด (เ/ *3 ร/
’ บ น ท ก ข อ ค ว า ม

ส่วนราชการ โ !โ !โ ]!^า .^ โ 1̂.ไ1.̂ .1-.?!ใ̂กิ.?.?.ไ5.7.?.ลั̂ โ̂ 1ร:
ที กท ๑๓๐๕/๖๒๒๐ ว'นที !®?!} น้ี??บิ!!,โร่ !อบับั91
เ ร ื่อ ง ^ .^ ? .ม ^น !?ท า..ง ฺบ ่ฏ ิก ^ ]-^ .^ .? .?^^ โบิบิปิกจ่า .̂
เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ห ัวหน้าผ ู้ตรวจราชการ 

กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในลังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ชองกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักการคลังขอส่งสำเนาหนังสือด่วนที่สุด ท่ี กท ๑๓๐๕/ ๕๘๕๗ ลงวันที่ 
๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใซใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์เป็นหลักฐานประกอบ 
การเบิกจ่ายมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร นายธีระซน มโนมัยพิบูลย์ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)ได้เห็นชอบใน 
หลักการที่สำนักการคลังเสนอโดยเคร่งครัดต่อไป

(นางสาวรสสุคนธ์ แสงอ่อน)
รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง 

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการคลัง

๘ ๐ ๘



ด ใ 'I!ฬ ฝ ืด  0/ 4=8 2/
บ น ท ก ข อ .ค ว า ม

ส ่ว น ร า ช ก า ร  .ช่ั!ช้ื]]ไ].]ช้ืง มัๆง.]^ ]]^ .] .] ] ] ! จ้ๆง ไทร- ๐ ๒๒๒๔ ๔๖๘๑ หรือโทร. ๑๖๖๑ โทรสาร ๐ ๒๖๒๖ ๖๒๓๖)
ท ี่ นิ]! ® ๓ ? ๘ ษั๗ ว ัน ท ี่ ®‘ร ั .นิ!นิ.นิ.]นิ!] .'ๆ .1รัษั.๓
เรือ่ง ซันิซ้นิมนินุว.]!];?บ ฏ่ โิ ) ! โ 1̂บ่̂ !ไ®.Vโ!โ1]นิ0โ!จ,าย
เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

ต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือ ท่ี กท ๐๔๐๑/ ๙๔๙ ลงวัน 
ท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๔๔๓ เห็นควรมอบสำนักการคลังพิจารณาแนวทางปฏิบัติในการใข้ใบเสร็จรับเงินของบริษัท 
ทัวร์เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวตามนัยของ 
หนังสือกระทรวงการคลังต่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๙.๗/ว ๒๔ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๔๔๗ เรื่อง การใช้โบเสร็จ 
รับเงินของบริษัททัวร์เป็นหลักฐานประกอบการจ่าย และปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพีระพงษ์ สายเชื้อ รอง 
ปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้โปรดสั่งการให้สำนักการคลังดำเนินการ 
ตามที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครเสนอข้อ ๓

ข้อเท็จจริง
๑. มีหลายหน่วยงานชองกรุงเทพมหานครซึ่งยังเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวิธี 

ปฏิบัติในการใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายตามนัยของหนังสือกระทรวงการ 
คลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๙.๗/  ว ๒๔ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๔๔๗ โดยได้สอบถามแนวทาง ตลอดจนหารือ 
มายังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าจะต้องเสนอขออนุมัติใช้ใบเสร็จรับเงิน 
ของบริษัททัวร์เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเป็นรายกรณีๆ หรือไม'

๒. กรณีการปฏิบัติในเรื่องการใช้โบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์ฯ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๙.๗/ว ๒๔ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๔๔๗ ดังกล่าว ปลัดกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบให้ 
เวียนแจ้งหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครเพื่อทราบและถือปฏษัติแล้ว ตามหนังสือสำนักการคลัง ท่ี กฑ 
๑๓๐๔/ ๓๐๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๔๔๗

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง 
ตลอดจนให้การปฏิบัติในการใช้โบเสร็จรับเงินของบรืษัททัวร์ฯ ตามนัยข้อ ๑ และ ๒ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๙.๗/  ว ๒๔ ลงวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๔๔๗ ของหน่วยงานกรุงเทพมหานครเกิดความซัดเจน 
ในการปฏิบัติ สอดคล้องเป็นไปในแนวทางอย่างเดียวกัน จึงเห็นควรให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ อัตราและวิธี 
การปฏิบัติในการเบิกจ่ายโดยอนุโลมตามที่หนังสือกระทรวงการคลังฯ กำหนดไว้ โดยกรณีข้อ ๒ ใช้โบเสร็จ 
รับเงินที่บริษัททัวร์ออกให้เพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายจะต้องมีรายการตามที่กำหนดไว้โนข้อ ๔๖ ของระเบียบ 
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ พ.ศ. ๒๔๓๐ และไม,ต้องเสนอขออนุมัติใช้ใบเสร็จ 
รับเงินดังกล่าวอีก สำหรับข้อ ๓ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หนังสือกระทรวงการคลังฯ 
กำหนดจะต้องเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายๆ ไปตามนัยหนังสือ ท่ี กท 
๑๓๐๔/ ๓๐๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๔๔๗ ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ถือปฏิบัติแล้ว

๘๐๙



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเรียนผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อ 
พิจารณาเห็นชอบในหลักการช้างต้น และสำนักการคลังจักไต้เวียนแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ และถือปฏิบัติ 
ต่อไป

(นายปรีชา สุขสนเทศ)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

เรียน ผว.กทม.
เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ 

ตามที่ สนค. เสนอ

\ V เ ? เ ^*•••^
(นางนินนาท ซลิตานนท์)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร 
๒๐ กย. ๕๓

- เห็นชอบตามที่ สนค. และ ป.กทม. เสนอ

(นายธีระซน มโนมัยพิบูลย์)
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
๒๑ กย. ๒๕๕๓

(ฬ6)0



บ ัน ท ก ข ้อ ค ว า ม

ส่วนราซการ
ท ี ศ.ท 0๗๑๑/๓๔๒๔ ว้นที ^  2 ถนายน ๒๕๕๓
เร่ือ̂ ง.....โ̂ !.?.̂ .โ?.โ!.̂ .50.ไ^บํ!ะ.ใ̂ .ศิใ1บิกา!นบิ.'นบิ.1?าติ}ร่ือ.งฺโ!?!.?ดส์...ค!งฺ.ท่ี..®๘ 
เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร 

ต้นเรื่ลง
ปลัดกรุงเทพมหานคร ไต้อนุมัติให้ข้าราชการ จำนวน ๑๐ คน เดินทางไปประชุมวิชาการ 

นานาชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งท่ี ๑๘ (1รปา เท'16โทลป๐ทลเ /\เอร (ะอกเษัโอก06 2010) ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐ 
ออสเตรีย ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดยออกเดินทางในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และเดิน 
ทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ รวมมีกำหนดเดินทาง ๑๐ วัน รายละเอียดปรากฏตาม 
หนังสือท่ี กท ๐๔๐๑/ ๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓

ข้อเท็จจริง
๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในครั้งนี้เบิกจ่ายจากงบประมาณหมวดรายจ่ายอื่น ประเภทค่า 

ใช้จ่ายในการผึเกอบรม ประชุม ดูงาน แผนงานส่งเสริมระบบบริหารงานพัฒนาบุคคลและองค์การสำนักปลัด 
กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ จำนวน ๙๙๙,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และเบิก 
งบประมาณเพิ่มเดิมจากเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุขของสำนักอนามัย เป็น 
เงิน ๙๔๙,๕๐๐.- บาท (เถ้าแสนสี่หมื่นเถ้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๒. การเดินทางเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีผู้เดินทางจำนวนมาก จึงให้บริษัทท่องเที่ยวเป็นผู้ 
ดำเนินการเรื่องการเดินทาง

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สำนักอนามัย 

พิจารณาแล้วเห็นควรซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินผ่านบริษัทท่องเที่ยวในประเทศไทย และอนุโลมให้ใช้ใบเสร็จ 
รับเงินของบริษัทท่องเที่ยวแทนใบเสร็จรับเงิน เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

(ฬ(5)6)



จีงเรีย่นมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดอนุมัติ อำนาจอนุมัติ 
เป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามนัยแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
๒๕๒๘ มาตรา ๔๙ (๒) ประกอบกับระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
ขอ ๙๖

.เรียน ผอ.สพข.
พิจารณาเสนอ

(นายโกวิทเ ยงวานิซจิต)
รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย 

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักอนามัย

(นายพีระพงษ์ สายเชื้อ)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร
เรียน ผู้อำนวยการส่วนแผนงานๆ 

พิจ่ารณาดำเนินการ

ฝ่ายส่งเสริมๆ ต่างประเทศ 
ดำเนินการ

(นางสุจรรยา ไซยสิทธ)
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและส่งเสริมความรู้ 

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๓

เรือโท
(วารินทร์ เดชเจริญ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

๑๑ มิ.ย. ๒&๕๓

(ฬ(5)โอ



ที กท ๐๔๐๑/ ๙๔๙ 
เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

ตามท่ีปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการให้สถาบัน 
พัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาเสนอ กรณีสำนักอนามัย ได้ 
มีหนังสือขออนุมัติการซ้ือบัตรโดยสารเคร่ืองบินผ่านบริษัทท่องเท่ียวใน 
ประเทศไทยและอนุโลมใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัทท่องเที่ยวแทน 
ใบเสร็จรับเงินต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร น้ัน

สถาบันๆ ได้ตรวจสอบแล้ว. พบว่าสำนักอนามัยใช้สาย 
การบินออสเตรียนแอร็ไลนัในการเดินทางไปประชุมวิชาการนานาชาติ 
เร่ืองโรคเอดส์ คร้ังท่ี ๑๘ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย และได้ 
แนบหนังสือแจ้ง ไม่มีเท่ียวบิน จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาซน) 
เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาอนุมัติแล้วเม่ือคร้ังเสนอขออนุมัติการ 
เดินทาง รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ จึงมีความเห็น ดังน้ี

๑. การซ้ือบัตรโดยสารเคร่ืองบินและการใช้ใบเสร็จของ 
บริษัททัวร์เป็นหลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายรายการค่าบัตร 
โดยสารเครื่องบิน สามารถดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขของมติคณะ 
รัฐมนตรีและหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ซ่ึงในกรณีการซ้ือบัตร 
โดยสารเคร่ืองบินของสายการบินอ่ืนน้ัน หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วน 
ท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๑.๒/ว ๑๑๒ ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๔๔๖ เร่ือง การ 
ซื้อบัตรโดยสารเคร่ืองบินในการเดินทางไปต่างประเทศ จาก บริษัท 
การบินไทย จำกัด (มหาซน) ข้อ ๒ กำหนดให้ “กรณีส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ จะดำเนินการจัดซ้ือบัตรโดยสาร 
เคร่ืองบินจาก บริษัท การบินไทยฯ หรือจากสายการบินอ่ืน ให้ส่วน 
ราชการฯ มีหนังสือสอบถามราคาค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบินจากบริษัท 
การบินไทยฯ ก่อน และให้บริษัท การบินไทยฯ มีหลักฐานอ่ืนใดเป็น 
หนังสือแจ้งให้ทราบ ภายใน ๓ วนทำการ นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือ 
สอบถาม หากบริษัทการบินไทยฯ ไม่สามารถแจ้งให้ทราบภายในระยะ 
เวลาท่ีกำหนด หรือแจ้งว่าไม่สามารถจัดบัตรโดยสารให้ได้ ก็ให้ส่วน 
ราชการฯ สามารถจัดซ้ือบัตรโดยสารเคร่ืองบินจากสายการบินอ่ืนได้โดย 
อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ” ซ่ึงปลัดกรุงเทพมหานครได้เห็น 
ชอบเวียนแจ้งเพ่ือทราบและถือปฏิบัติแล้ว” ซ่ึงปลัดกรุงเทพมหานครได้ 
เห็นชอบเวียนแจ้งเพ่ือทราบและถือปฏิบัติแล้ว รายละเอียดตามหนังสือ 
ท่ี กท ๑๓๐๔/ ๑๙๙ ลงวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๗ ส่วนในกรณีการ 
ใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายน้ัน ตาม 
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๙.๗/ว ๒๔ ลงวันท่ี ๒๒ 
มกราคม ๒๔๔๗ เร่ืองการใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์เป็นหลักฐาน 
ประกอบการจ่าย กรมบัญชีกลางได้พิจารณาเห็นสมควรอนุมัติให้ผู้เดิน 
ทางไปราชการต่างป ร ะ เ ท ศ ช่ัวคราวใช้ใบเสร็จรับเ ง ิน ของบริษัททัวร์เ ป ็น  

หลักฐานประกอบการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ โดยข้อ ๑.๑  
กำหนดให้ “การซ้ือบัตรโดยสารเคร่ืองบิน บริษัททัวร์ต้องดำเนินการจัด 
บัตรโดยสารเคร่ืองบินให้กับผู้เดินทางให้สอดคล้องกับหนังสือกระทรวง 
การคลังท่ีอ้างถึง ๓ และ ๔ และ..ให้มีหนังสือสอบถามราคาบัตรโดยสาร

เคร่ืองบินจากบริษัท การบินไทยฯ เพ่ือเปรียบเทียบราคาและให้แนบเป็น 
หลักฐานประกอบการขอเบิก สำหรับกรณีท่ีบริษัท การบินไทยฯ ไม่ 
สามารถจัดบัตรโดยสารให้ได้ หรือปฏิเสธการจัดิบัตริโดยสารให้ เซนไม่มี 
บัตรท่ีน่ังโดยสารหรือไม่มีเท่ียวบิน ต้องแนบหลักฐานยืนยัน จากบริษัท 
การบินไทยๆ ประกอบการเบิกจ่ายด้วย”

๒. กรณีท่ีสำนักอนามัยได้ดำเนินการสอบถามเส้นทาง 
บินไปกรุงเวียนนาจากบริษัท การบินไทยฯ และได้รับเอกสารยืนยัน “ไม่มี 
เท่ียวบิน”-มาประกอบการเสนอขออนุมัติเดินทางแล้ว ก็สามารถใช้สาย 
การบินอ่ืนในการเดินทางได้ และหากจะใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์ 
เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน ก็สามารถดำเนินการตามหนังสือ 
กระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๙.๗/ว ๒๔ ลงวันท่ี ๒๒ มกราคม 
๒๔๔๗ เพ่ือใช้ใบเสร็จของบริษัททัวร์เป็นหลักฐานประกอบการอนุมัติ 
จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อไปได้

เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน โดย 
เฉพาะในประเด็นท่ีว่าจะต้องเสนอขออนุมัติใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัท 
ทัวร์เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเป็นรายกรณีๆ ไปหรือไม, เห็นสมควร 
มอบให้สำนักการคลังพิจารณาแนวทางปฏิบัติอีกคร้ัง พร้อมท้ังพิจารณา 
เวียนแจ้งกำชับแนวทางการปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๙.๗/ว ๒๔ ลงวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๔๔๗ เพ่ือให้ 
หน่วยงานต่างๆ รับทราบและถือปฏิบัติในโอกาสน้ีด้วย

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
เรือโท

(วารินทร์ เดชเจริญ)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
๑๗ มี.ย. ๒๔๔๓

- ให้ สนอ. และ สนค. ดำเนินการตามท่ี สพข. เสนอ1^-ะโ(นายพิระพงษ์ สายเชอ)
รองปลัดกรุงเทพมหานรค'

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร 
๑๘ มี.ย. ๒๔๔๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เพ่ือโปรดพิจารณา

ที กท ๐๔๐๑I ๒๔๙๖
เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
เพ่ือโปรดดำโนการตามท่ีปลัดกรุงเทพมหานครส่ังการ

๘๑๓ (นางสุจรรยา ไชยสิทฮ้ี)



บ ัน ท ึก ข ้อ ค ว า ม

ส่วนราชการ....กร:งฺ].ทพ.ม:หานคร..(สำ,นัเาการุ!จลังโทร,.๐.๒๒๒๔.!๔๖๘๑โทรสาร.๐.;๒๒๒๖.๖๒๓๖).......
ท ี กท.®.๓.0๕/๓๐๔ .....................................  วนท ี ® ท่ี.น้.ๆ .?.น้..
เรื่อง...การใช้ใบ!เสร็จ.!บเงิน.'ของ'บริษัททัว'รเป็นหลักฐาน'ประ.กอบการจ่าย

เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ห ัวหน้าผ ู้ตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในลังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ฃอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๙.๗/ว ๒๕ ลงวันท่ี ๒๒มกราคม 
๒๕๔๗ เร่ือง การใช้ใบเสร็จรับเงินชองบริษัททัวร์เป็นหลักฐานประกอบการจ่าย มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
โดยยกเว้นกรณีตามข้อ ๓ ในส่วนของกรุงเทพมหานครให้ขอความเห็นชอบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็น 
รายๆไป

(น้าง้ณฐนน ทวีสิน)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

(ฬ (5) (& !



ด ว่ น ท ีส่ ดุ

ที, กค ๐๔๐๙.๗/ว ๒๔ ^ ^ เแแแ ^  กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐ 

๒๒ มกราคม ๒๔๔๗
เรื่อง การใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์เป็นหลักฐานประกอบการจ่าย 
เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง ๑. ระเบ ียบกระทรวงการคลังว ่าด ้วยการเบ ิกจ่ายเบ ี้ยเล ี้ยงเด ินทางและค่าเข ่าท ี่พ ักในการเด ินทาง 

ไปราชการ พ.ศ. ๒๔๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒. ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังชองส่วนราชการ พ.ศ. ๒๔๒๐ และ'ที่แก้ใขเพิ่มเติม 
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ด,'วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๒๖.๔/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๔๔๒ 
๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๘.๒/ว ๗๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๔๔๖

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการในการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน 
ทางและค่าเข่าที่พักในการเดินทางไปราชการตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อ 
บัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ 
และ ๔ น้ัน

กรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า บีจจุบันผู้ 
เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวจำนวนมากได้มอบหมายให้บริษัททัวร์ดำเนินการเกี่ยวกับที่พัก พาหนะ 
ในการเดินทาง อาหาร (ค่าเบี้ยเลี้ยง) และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ เนื่องจากการดำเนิน 
การผ่านบริษัททัวร์จะได้รับความสะดวก คล่องตัว และอาจเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าผู้เดินทางดำเนินการเอง.ดังนั้น 
เพื่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัวในการปฏิบัติ และประหยัดงบประมาณ จึงเห็นสมควรอนุมัติให้ผู้เดินทางไป 
ราชการต่างประเทศชั่วคราวใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางได้ โดยถือปฏิบัติดังนี้

๑. ค่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าอาหาร (ค่าเบี้ยเลี้ยง) และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเนื่อง 
ใบการเดินทางไปราชการ ให้เบิกจ่ายได้ตามที่บริษัททัวร์เรียกเก็บ ทั้งนี้ การเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว ต้องไม่เกิน 
สิทธิที่พึงได้รับตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๔๒๖ และ,ที่แก้ไชเพิ่มเติม และ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเข่าที่พักในการเดินทางไปรา6ซการ พ.ศ. 
๒๔๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

๑.๑ การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินบริษัททัวร์ต้องดำเนินการจัดบัตรโดยสารเครื่องบินให้ 
กับผู้เดินทางให้สอดคล้องกับหนังสือกระทรวงการคลังที่อ้างถึง ๓ และ ๔ และราคาบัตรโดยสารเครื่องบินที่บริษัท 
ทัวร์เรียกเก็บต้องไม่สูงกว่าราคาบัตรโดยสารเครื่องบินที่ซื้อจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาซน) หรือสาขาชอง 
บริษัทฯ และให้มีหนังสือสอบถามราคาบัตรโดยสารเครื่องบินจากบริษัท การบินไทยฯ เพื่อเปรียบเทืยบราคา 
และให้แนบเป็นหลักฐานประกอบการขอเบิก สำหรับกรณีที่บริษัท การบินไทยฯ ไม่สามารถจัดบัตรโดยสารให้

๘๑๔



ได้ หรือปฏิเสธการจัดบัตรโดยสารให้ เซ่น ไม'มีบัตรที่นั่งโดยสารหรือไม่มีเที่ยวบินต้องแนบหลักฐานยืนยันจากบริษัท 
การบินไทยฯ ประกอบการเบิกจ่ายด้วย ’

๑.๒ ค่าอาหาร (ค่าเบ ี้ยเล ี้ยง) ให้เบิกจ่ายได้ตามที่บริษัททัวร์เรียกเก็บ ทั้งนี้ ต้องไม,เกินอัตรา 
เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังที่อ้างถึง ๑

๑.๓ ค่าพาหนะเดินทางภายในต่างประเทศ ให้เบิกจ่ายได้ตามที่บริษัททัวร์เรียกเก็บ 
๑.๔ ค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ (วีซ่า) ให้เบิกจ่ายได้ตามที่หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องเรียกเก็บ
๒. ใบเสร็จรับเงินที่บริษัททัวร์ออกให้เป็นรายบุคคลหรือเป็นหมู,คณะเพื่อเป็นหลักฐานการจ่าย 

จะต้องมีรายก.ารตามข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงการคลังที่อ้างถึง ๒ และกรณีที่ใข้บริการในเรื่องบัตรโดยสาร 
เครื่องบินให้แนบกากตั๋วโดยสารเครื่องบินเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายด้วย

๓. กรณีที่ไม'สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างด้นได้ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวง 
การคลังิ ทั้งบี้ ตั้งแต่ปีงฃประมาณ พ.ศ. ๒๕:๔๗ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

สำนักการคลัง 
๒๘ ม.ค. ๒๔๔๗

สำนักมาตรฐานด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง
กลุ่มอนุมัติพิเศษ
โทร. ๐-๒๒๗๓-๙๙๘๓
โทรสาร ๐-๒๒๗๓-๙๔๔๓
VVVVVV.ทา๐ป5 0 .1:เา/5ล1ว/

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง ขอแสดงความนับถอ

(นางพัฒนพร วินิจฉัยกุล)
ผู้อำนวยการกองระบบการคลัง

(นายศานิต ร่างน้อย) 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

เร่ยน ผู้อ่านวยการกองระบบการคลัง 
เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอุ่นใจ หล่อเสถียรพงศ์)
นักวิชาการคลัง ๖

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง 
๓๐ ม.ค. ๒๔๔๗

เลขานุการสำนักกิารคลัง 
๒๘ มกราคม ๒๔๔๗

๘ (5) ๒
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เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักง่าน ก.ก. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และผู้อำนวยการสำนักงาน 
การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๐๖.๖/ว  ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ 
มิถุนายน-'๒๔๔๓ เร่ือง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี มาเพื่อทราบและถือ 
ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืเอง การจ่ายเงินค่าอาหาร 
ทำการนอกเวลา พ.ศ. ๒๔๒๙ และการอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนุอัตราดังกล่าวมิได้มีเจตนาให้นำไปขอ 
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม หน่วยงานต้องบริหารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 
จัดสรร

๔น เ ^ ษ 6
(นางนินนาท ซลิตานนท์)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร
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กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐ 

๒๙ มิถุนายน ๒๔๔๓
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี 
เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ตามที่ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๔๔๑ 
ได้กำหนดว่า หน่วยงานผู้เบิกจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง 
หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้จ่ายได้ หรือตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง เนื่องจากขณะนี้มีส่วน 
ราชการหลายแห่ง ได้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพ ื่อขอเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ กรณีส่วนราชการ 
ได้มอบหมายให้เข้าหน้าที่เข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี หรืองานที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลจัดขึ้น เช่น ค่า 
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าทำความสะอาดเครื่องแบบเต็มยศของข้าราชการ ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าวไม,สามารถเบิกจ่ายได้ตาม 
ระเบียบของทางราชการ น้ัน

กรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้
๑. คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๔๐๓ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะ 

รัฐมนตรี ท่ี น.ว.๔๔/ ๒๔๐๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๔๐๓ เร่ือง ความรับผิดชอบในการจัดสั่งงานนอกเหนือหน้าที่ 
ตามกฎหมาย ให้ถือว่าการสั่งการปฏิบัติในงานราชพิธี งานรัฐพิธี การจัดงานต่างๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี งาน 
ที่ทางราชการหรือสถานทูตต่างประเทศจัดขึ้นตามแบบธรรมเนียมประเพณี และงานกุศลสาธารณะเป็นการ 
ปฏิบัติราชการ

๒. เน ื่องจาการจ ัดงาน ตามมต ิคณ ะร ัฐมน ตร ีด ังกล ่าวตามข ้อ  ๑ โดยส ่วนใหญ ่จะจัด 
ข ึ้นตามสถานท ี่ท ี่ทางราชการกำหนด และบางคร ั้งผ ู้ร ่วมพ ิธ ีต ้องอย ู่ร ่วมงานต ่อเน ื่องจนล'วงเลยเวลา 
ราชการหรือไปร่วมงานในวันหยุดราชการ ซ ึ่งค ่าใช ้จ ่ายท ี่เก ิดข ึ้นจากการเข ้าร ่วมงานด ังกล ่าวม ิไต ้เก ิด  
จากการดำเน ินงานตามภารก ิจปกต ิชองส ่วนราชการท ี่สามารถเบ ิกจ ่ายจากเง ินงบประมาณ ได ้ แต่เพ ื่อ 
ม ิให ้ผ ู้ท ี่ไต ้ร ับมอบหมายให ้เด ินทางไปร่วมงานต้องรับภาระค่าใช้จ ่ายเพ ิ่มเต ิม และเป็นขวัญกำลังใจ จึง 
อนุมัต ิให้ส ่วนราชการที่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเช้าร่วมงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ 
มีนาคม ๒๔๐๓ เบ ิกจ ่ายค ่าใช ้จ ่ายท ี่เก ิดจากการปฏ ิบ ัต ิภารก ิจด ังกล ่าวเป ็นค ่าตอบแทนการปฏ ิบ ัต ิงาน 
นอกเวลาราชการ โดยให ้ถ ือปฏ ิบ ัต ิตามระเบ ียบกระทรวงการคล ังว ่าด ้วยการเบ ิกจ ่ายเง ินตอบแทนการ 
ปฏิบ ัต ิงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ โดยอนุโลม และมิให้ผ ู้ท ี่ไต ้ร ับค่าตอบแทนดังกล่าวแล้วเบ ิก 
ค ่าตอบแทนอืนใดในลักษณะเดียวกันจากทางราชการอีก ทั้งนี้ การอนุม ัต ิให ้เบ ิกจ ่ายค ่าตอบแทนอัตรา 
ดังกล่าวมิได้มีเจตนาให้นำไปขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ส่วนราชการต้องบริหารการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิตการคลัง 
เพื่อโปรดพิจารณา

(นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์) 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

(นายสัจจะ คนตรง)
เลขานุการสำนักการคลัง 

๖ ก.ค. ๒๕๕๓

สำนักกฎหมาย
กลุ่มงานอนุมัติพิเศษ
โทร. ๐-๒๒๗๓-๙๐๒๔ ต่อ ๔๔๖๒
โทรสาร ๐-๒๒๗๓-๙๔๔๓

กลุ่มงานระเบียบและกฎหมายการคลัง

(นางสาวอัจฉรีย์ เมนะคงคา)
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

สำนักการคลัง 
๖ ก.ค. ๒๔๔๓

(นายสุขัย สกุลรุ่งเรืองขัย)
นิติกร ๘ว กลุ่มงานระเบียบและกฎหมายการคลัง 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง
หัวหน้ากลุ่มงานระเบียบและกฎหมายการคลัง
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เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผ ู้อำนวยการสำน ัก ห ัวหน ้าสำน ักงาน ก.ก. ห ัวหน ้าผ ู้ตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในลังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการ 
สำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักการคลังขอส่งสำเนาหนังสือ ลับ ท่ี กท ๑๓๐๕/ ๔๕๑๘ ลงวันที่ เอ๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ เร่ือง แจ้งผลการพิจารณาตามหนังสือ ลับ ท่ี กฑ ๐๔๐๗/ล .๑๘ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ มาเพื่อโปรด 
ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นางสาวรสสุคนธ์ แสงอ่อน)
รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง 

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการคลัง

๘๒๐
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เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

ต้นเรื่คง สำนักงานตรวจสอบภายในมีหนังสือ ลับ ท่ี กท ๐๔๐๗/ล ๒๐ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน 
๒๕๕๔ ส่งสำเนาหนังสือ ลับ ท่ี กท ๐๔๐๗/ล .๑๘ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ เพื่อให้สำนักการคลังพิจารณา 
ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครไต้โปรดสั่งการ กรณีการดำเนินงานตามโครงการที่ต้องขออนุมิตตัวบุคคลภายนอก 
ควรได้รับอนุมัติตัวบุคคลภายนอกครบจำนวนตามเป้าหมายของโครงการก่อนการทำสัญญา

ข้อกฎหมาย
๑. ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแ ก อบรม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ข้อ ๗ การจัดการแ ก อบรม การเดินทางไปจัดและการเช้ารับการแ ก อบรม และการเดินทางไป 

ดูงานในประเทศและหรือต่างประเทศตามที่กำหนดในหลักสูตร ต้องได้รับอนุมัติจาก
(๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร สำหรับกรณีที่มีผู้เช้ารับการแ ก อบรมที่เนินช้าราชการกรุงเทพมหานคร 

ระดับ ๘ ลงมา และหรือลูกจ้างเท่านั้น
(๒) ผู้ว่าราขการกรุงเทพมหานคร สำหรับกรณีนอกเหนือ (๑)
โดยให้พิจารณาอนุมัติเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวช้อง หรือเนินประโยชน์ต่อหน่วยงานนั้นตาม 

จำนวนที่เห็นสมควรและภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
๒. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๐ และท่ีแก้โข 

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๗ วรรคสอง การก่อหนี้ การจ่ายเงิน และการพัสดุ ใหน้ำกฎ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ 

หรือคำสั่ง กรุงเทพมหานครว่าด้วยการนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม
๓ .  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก่ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๑ ๑  วรรคแรก หลังจากได้ทราบยอดเงินที่จะนำมาใช้ในการจัดหาแล้ว ให้หน่วยงานรีบ 

ดำเนินการให้เนินไปตามแผนและตามขั้นตอนของข้อบัญญัตินี้ในส่วนที่ ๒ ส่วนท่ี ๓ หรือส่วนท่ี ๔ แล้วแต่กรณี 
เพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว

๔. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
ข้อ ๑ ๖  หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร จะก่อหนี้ผูกพันได้ เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำ 

งวดแล้ว...ฯลฯ...
ข้อเท็จจริง สำนักอนามัย โดยกองสร้างเสริมสุขภาพได้ดำเนินงานตามโครงการวัยเรียน วัยใส 

ใส่ใจสุขภาพ โดยทำสัญญาจ้างเหมากับบริษัท สำนักพิมพ์ ทูอะบุ๊ค จำกัด ตามสัญญาเลขที่ ๒๒-๑-๕๔ ลงวัน 
ท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งในกิจกรรมที่ ๓ จัดค่าย ธลทฐ!ง๐!ง เ“เ6ลนิเา

(ฬ1อ (5)



\๖น๒ 0๒ ช 0 ล เ า กเว สัญญากำหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๖๐๐ คน แต่สำนักอนามัย 
ขออนุมัติบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจำนวน ๕๓๗ คน คณะกรรมการดำเนินงานและวิทยากร 
จำนวน ๖๐ คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งลิ้น ๕๙๗ คน แต่ปรากฏว่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง จำนวน ๔๖๗ 
คน โดยเป็นผู้เข้ารับการอบรม ๔๐๗ คน และมีการประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมไต้เพียง ๓๖๒ คนซึ่งไม,เป็นไปตาม 
สัญญาจ้าง และสำนักงานตรวจสอบภายในไต้เสนอหากมีการดำเนินงานตามโครงการในลักษณะดังกล่าว ควร 
ดำเนินการให้ไต้รับการอนุมัติตัวบุคคลภายนอกให้ครบจำนวนตามเป้าหมายของโครงการก่อนการทำสัญญา

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักการคลังไต้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดการแ ก อบรมตามระเบียบ 
กรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแ ก อบรม พ.ศ. ๒๕๔๑ กำหนดให้บุคคลผู้เข้ารับการแ ก อบรมต้องไต้รับ 
อนุมัติจากผู้มีอำนาจ โดยให้พิจารณาอนุมัติเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานนั้น 
ตามจำนวนที่เห็นสมควรและภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ โดยหน่วยงานต้องขออนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการ 
แ ก อบรมก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมแ ก อบรมนั้นๆ ซึ่งกรณีของสำนักอนามัยที่ดำเนินการจ้างเหมาเอกซนดำเนิน 
โครงการทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยหลายกิจกรรมและมีกิจกรรมการแ ก อบรมรวมมอยู่ด้วย จึงต้องขออนุมัติตัวบุคคล 
เข้าร่วมในกิจกรรมตังกล่าวตามจำนวนที่กำหนดไว้ตามเป้าหมายของโครงการและต้องสอดคล้องกับข้อกำหนด 
การจ้างด้วย ตังนั้น เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของทางราขการ จึงเห็นควรกำหนดแนวทางในการดำเนิน 
โครงการที่มีการจ้างเหมาเอกซนจัดกิจกรรมแ ก อบรมในลักษณะตังกล่าว ตังนี้

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องกำหนดจำนวนเป้าหมายที่จะเข้ารับการแ ก อบรม โดยคำนึงถึง 
ความเป็นไปไต้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการจริง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลผู้เข้ารับการแ ก อบรมให้ครบจำนวน 
ตามเป้าหมายที่กำหนดไวิในโครงการและข้อกำหนดการจ้าง โดยต้องไต้รับอนุมัติตัวบุคคลก่อนการทำสัญญาจ้าง

๓. หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องจัดให้ม ีการติดตามประเมินผลของผู้เข ้ารับการแ ก อบรมตาม 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ

จึงเร ียนมาเพ ื่อโปรดพิจารณา หากเห็นขอบสำนักการคลังจะได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด 
กรุงเทพมหานครทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

เห็นชอบและดำเนินการตามเสนอ

(นายกฤษฎา กสันทานนท) 
ผ้อำนวยการสำนักการคลัง

ปลัดกรุงเทพมหานคร 
๒๗ ก.ค. ๒๕๕๔

(นางนินนาท ซลิตานนท์) 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

๒๖ ก.ค. ๕๔
๘๒๒
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เรียน รองปล ัดกรุงเทพมหานคร ผ ู้อำน วยการสำน ัก  ห ัวห น ้าส ำน ักงาน คณ ะกรรมการข ้าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการ 
สภากรุงเทพมหานคร เลชานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนัก 
ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการเขต

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายประกอบ จิรกิติ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ปฏิบัติราชการแทน) ไดโปรดสั่งการให้สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครแจ้งให้ทุกหน่วยงานกำชับ 
และทำความเข้าใจผู้ท ี่เกี่ยวข้องถึงวิธีดำเนินการในการเสนอขออนุมัติให้ข้าราชการไปเข้ารับการแกอบรม 
และเบิกค่าลงทะเบียนในการแกอบรม ในหลักสูตรการแกอบรมที่หน่วยงานภายนอกกรุงเทพมหานครเปึนผู้ 
จัด เนื่องจากปรากฏว่า มีหน่วยงานบางหน่วยงานได้เสนอขออนุมัติให้ข้าราชการไปเข้ารับการแกอบรมและ 
เบิกค่าลงทะเบียนในการแกอบรมภายหลังจากที่ข้าราชการไดํใปเข้ารับการแกอบรมแล้ว ซึ่งมีสาเหตุทั้งจาก 
การที่ข้าราชการผู้เข้ารับการแกอบรม และ/หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในขั้นตอน 
และวิธีการขออนุมัติ รวมทั้งจากการที่การเสนอขออนุมัติได้ดำเนินการในระยะเวลากระขั้นชิด จึงไม่สามารถ 
ดำเนินการได้แล้วเสร็จก่อนกำหนดการแกอบรม ทำให้ต้องเสนอขออนุมัติจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เป็นกรณีพิเศษในภายหลังเกิดเบีนภาระงานในการติดต่อประสานงาน และการเสนอขออนุมัติย้อนหลัง โดย 
ไม,มีเหตุจำเป็น

ในการนี้ เพื่อมิให้เกิดกรณีที่ต้องขออนุมัติย้อนหลังอันเกิดจากสาเหตุนี้อีก สถาบันๆ จึงขอ 
แจ้งแนวปฏิบัติในการเสนอขออนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการแกอบรม ดังนี้

๑. การขออนุมัติให้ข้าราชการไปเข้ารับการแกอบรมและเบิกค่าลงทะเบียนในการแกอบรม 
ในหลักสูตรการแกอบรมที่หน่วยงานภายนอกกรุงเทพมหานครเป็นผู้จ ัด ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน 
กำหนดการแกอบรม

๒. ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้อนุมัติ สำหรับข้าราชการระดับ ๘ ลงมาและลูกจ้างและผู้ 
ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้อนุมัติ สำหรับการข้าราชการระดับ ๙ ข้ึนไป และบุคคลอื่น ตามระเบียบ 
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครไปศึกษาแกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยพ.ศ. 
๒๕๔๒ ข้อ ๔ และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแกอบรม พ.ศ. ๒๔๔๑ ข้อ ๗ ประกอบกัน 

๓. การเสนอเรื่อง สำหรับกรณีเป็นหลักสูตรการแกอบรมที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจำปีแล้วให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ท่ี กท ๐๔๐๑/ ๓ ๑ ๙ ๙ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม๒๔๔๙ 
ที่แนบ ส่วนกรณีอื่นๆ ให้ส่งเรื่องให้สถาบันฯ ดำเนินการ โดยนำเรียนผ่านรองปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งกำกับ 
ดูแลหน่วยงานตามแนวทางหนังสือ กท ๐๔๐๑/ ๒๘๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๔๔๗

๘๒๓



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการต่อไป

เรือโท
(วารินทร์ เดชเจริญ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

๘๒๙



ดใ 1เป้ฬ?เด ผ ^ ! /
1 บ น ท ก ข อ ค ว า ม

ส ่ว น ร า ช ก า ร  ^.?.!^.™ ^^?.^.ไ.̂ !.'ไ™™!™.? ^?™??.?.!บิ1 โ?!?' ? ไ’.,* ? . ๒??0 หรือโทรุ; ๑๒๖๙ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๑ฟ้อ๓) 
1̂ กท ๐๔๑๐/ ๓๑๙๙ ว น ท ื 6̂  กรกฎาคม ๒๔๔๙

เร ื่อ ง  เไ ไ ไ ? ^ .^ ]^ ^ ? !!!(ไ ? !1;^"ลูโ!?ไ1!!!^ ? } ? ^ !^  ดู[งาน และปฏิบัติการวิจัย
เรียน รองปล ัดกรุงเทพมหานคร ผ ู้อำน วยการสำน ัก  ห ัวห น ้าสำน ักงาน คณ ะกรรมการข ้าราชการ 

กรุงเทพมหานคร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภา 
กรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการ 
ในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ด้วยปลัดกรุงเทพ่มหานครได้โปรดมอบอำนาจให้รองปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับมอบ 
หมายให้ดูแลหน่วยงานตามกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานครในการอนุมัติให้ข้าราชการ 
และลูกจ้างไปแกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ ตามโครงการของหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้ 
ในแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี เฉพาะกรณีที่มีระยะเวลาไม,เกิน ๙๐ วัน ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี 
๒๑๔๘/ ๒๔๔๙ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๔๔๙ เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการ 
แทนปลัดกรุงเทพมหานครที่แนบ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
๒๔๔๙ ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ในการนี้สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครขอซักซ้อมแนวปฏิบัติในการดำเนินการตาม 
คำสั่งด้งกล่าว ดังนี้

๑. ในการเสนอขออนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างไปเข้ารับการแ ก อบรม ดูงาน และปฏิบัติ 
การวิจัย ในประเทศ ในหลักสูตรที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด ตามโครงการของหน่วยงานที่ได้กำหนดไวิใน 
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี เฉพาะกรณีที่มืระยะเวลาไม'เกิน ๙๐ วัน ให้หน่วยงานเสนอเรื่องถึง รองปลัด 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลหน่วยงานตามกลุ่มภารกิจ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

๒. เมื่อรองปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลหน่วยงานตามกลุ่มภารกิจได้ 
พิจารณาอนุมัติฯ ตามที่หน่วยงานเสนอในข้อ ๑ แล้ว หน่วยงานต้องแจ้งการอนุมัติฯ ทุกกรณี ไปยังสถาบันฯ 
ภายใน ๔ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ

๓ . การเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆในการแ ก อบรมฯ ตามท ี่ได้รับอนุมัติ 
แล้วในข้อ ๑ ให้ดำเนินการที่หน่วยงานต้นสังกัดซึ่งตั้งแต่ปีงบประมาณ๒๔๔๐ เป็นต้นไปสถาบันฯจะโอนงบ 
ประมาณของโครงการแ ก อบรมฯ ในประเทศ ในหลักสูตรที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด เฉพาะกรณีที่มีระยะ 
เวลาไม่เกิน ๙ ๐ วันไปยังหน่วยงานเจ้าชองโครงการในคราวเดียวตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ส่วนในปีงบประมาณ 
๒๔๔๙ สถาบันฯ จะโอนงบประมาณชองโครงการต่างๆ ไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการ เฉพาะในส่วนที่คง 
เหลืออยู่ ณ วันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๔๔๙

ทั้งนี้ แนวปฏิบัติด้งกล่าวเป็นไปตามหนังสือที่ กท ๐๔๐๑/ ๑๔๔๗ ลงวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๔๔๙
ที่แนบ

๘๒๔



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

รัชนีวรรณ อัศวธิดานนท์ 
(นางรัชนีวรรณ อ้ศวธิดานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

๘๒๖



คำสั่งกรุงเทพมหานคร
ท ๒๑๕๘/ ๒๕๔๙

เร่ือง มอบอำนาจให้รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งข้าราชการและลูกจ้างไปแ ก อบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย 
ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี ของกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความคล่องตัว มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัด 
การใช้ทรัพยากรทางการบริหาร และเป็นการแบ่งเบาภาระของปลัดกรุงเทพมหานคร

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๘๒ แห่งพระราซบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ ปลัดกรุงเทพมหานครจึงมอบอำนาจให้รองปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล 
หน่วยงานตามกลุ่มภารกิจ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร ในการอนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างไปแก 
อบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ ตามโครงการของหน่วยงานที่ได้กำหนดไวิในแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจำปี เฉพาะกรณีที่มีระยะเวลาไม,เกิน ๙๐ วัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป

ส่ัง ณ วันท่ี ๒๘ มิถนายน พ.ศ. ๒๕๔๙

๘๒๗



บ ัน ท ึก ข ้อ ค ว า ม

ส ่ว น ร า ช ก า ร ....สำนัก:ปลัดกรงเท:ผ;มุหานคร.(ส:ถาบันพัฒนา'ข้าราช;การ!กรงเทพมหานครุ.];ทร.1.๐.]อ.๖๒.®®&๒๘^
ทื กทุ..0๔ ๐ ๑ ^๘ ๗ ................................................  วน 'ท ื ฟ?..ท่ีบั;!ทุ.ทุ..๒.̂ ®;?'!
เร ื่อ ง ...ก;ไรเสนอ.'หนังสือผ่านรอง'ปลัดกรงเทพมหา.นคร..........................................................................................

เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ห ัวหน้าผ ู้ตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

ด้วยในการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายประจำ) (ร6ก10โ (วศา๐ ลเ เทุอลปทฐ) 
ครั้งท ๔/ ๒๔๔๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานที่จะเสนอ 
หนังสือถึงปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการลาไปศึกษาต่อ ดูงาน แ ก อบรม สัมมนา และประชุมในประเทศ 
และต่างประเทศของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ต้องเสนอหนังสือผ่านรองปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งกำกับ 
ดูแลหน่วยงานก่อน และเมื่อผลการพิจารณาสิ้นสุดเป็นประการใด ให้รายงานรองปลัดกรุงเทพมหานครนั้นๆ 
รับทราบผลการพิจารณาด้วยทุกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

V # ผ ุ*  ^

(นจงณฐนนท ทวีสิน) 
ปลัดกรุงเทพมหานคร

๘๒๘



บ ัน ท ึก ข ้อ ค ว า ม

ส่วนราชการ ภรงฺ.เทพ:ม.,หานคร.(สำนักก;าร!ลัง..โทร:.๐..'๒๒๒๔.๔๖!๘๑:ฬรือโ;ทร..๑๖๖๑.โทรสาร.0.๒๒๒๖๖๒๓๖)
ท ีก ่ท . ©๓0( /̂๑๕๐๐...................................  วนที ®.๔..ธันุ.ใ.ไค.นุ...̂ .^๐ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
เร ื่อ ง  ระเบียบกระ.ท.รุ.'ใ.ง.การ.ค;ลังว'.'าด้วย.กา.'รเบิกจ่าย!.งินุค่าตอ.'นแทน.'นอกเหนือจากเงิน!เดือนของข้าราชการ 

และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ห ัวหน้าผ ู้ตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ชองกรุงเทพมหานคร

พร้อมบันทึกนี้ ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๐๙.๖/ว ๓๐๔ ลงวันที่ ๑๓ 
กันยายน ๒๕๕๐ เร่ือง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

^ / / / ' ' ^

(นางวรรณวิไล พรหมลักฃโณ)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

๘๒๙



ท กค ๐๔๐๙.๖/ว ๓๐๔ กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๓ กันยายน ๒๔๔๐
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ 

และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๐
เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ 

และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗
ด้วยกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ 

เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๔๔๐ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป ประเภท ง. เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ 
๙๗ ง วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๔๔๐ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๔๔๐ น้ัน

กรมบัญชีกลางเห็นสมควรแจ้งเวียนให้ส่วนราชการได้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป โดยได้นำลง 
เว็บไซต์ ผผผ.(ะ3(±ฐ0.1:1า เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรอนงค์ มณีกาญจน์)
ที่ปรีกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง 
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง 
กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
โทร. ๐-๒๒๗๓-๙๙๘๔
ผ ผ ผ .0 ฐ (± 3 ๐ .1 :1 า

๘ ฅ ๐



ระเบ ียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 

ของข้าราซการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕'๕๐

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอก 
เหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ กระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบชองคณะรัฐมนตรี 
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

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

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “ข ้าราชการ” ตามความในข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่า 

ด ้วยการเบ ิกจ ่ายเง ินค่าตอบแทนนอกเหน ือจากเง ินเด ือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส ่วนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจแห่งชาติ ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย 
ระเบียบข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายอัยการประเภทข้าราชการธุรการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 
ฝ่ายอัยการ และข้าราชการรัฐสภาสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ชองระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน 
นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำชองส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนื 
แทน .

๘ ๓ 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 ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน 
นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕:๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้ 
แทน

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

ให้ข้าราชการทหารหรือข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีลักษณะเป็นงานสนับสนุนประเภท 
ประสานงาน กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา และงานมอบหมายพิเศษ และเป็นตำแหน่งที่เทียบเท่ากับตำแหน่งชอง 
ข้าราชการพลเรือนระดับ ๙ ข้ึนไป ซ่ึงไม,มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน 
ประจำตำแหน่ง ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ ๓,(ะ๐๐ บาท ทั้งนี้ ไม่รวมตำแหน่งสำรอง 
ราชการ

ข้าราชการประเภทอื่นนอกจากข้าราชการตามวรรคสองซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ ๙ หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งแต่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
ซึ่งมีลักษณะงานเดียวกันกับข้าราชการตามวรรคสอง ถ้าองค์กรกลางบริหารงานบุคคลชองข้าราชการประเภทนั้น 
เห็นสนควรให้ตำแหน่งด้งกล่าวมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ ๓,๕:๐๐ บาท ก็ให้เสนอ 
คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ (กงซ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ”

ข้อ ๖  ให้ยกเลิกข้อ ๑๑ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอก 
เหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕:๔๗

ข้อ ๗ ให ้ข ้าราชการครูหร ือบ ุคลากรทางการศ ึกษาซ ึ่งม ีส ิทธ ไิดร้ ับ เง ินค ่าตอบแทนรายเด ือนตาม  
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราขการและลูกจ้าง 
ประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕:๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบนี้ ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนด้งกล่าวนับ 
แต่วันที่พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ มีผลใช้บังคับ หรือวันที่ดำรงตำแหน่งที่มีเงินวิทยฐานะตามพระราชบัญญัติด้งกล่าว แล้วแต่กรณี

๘๓๒



ข้อ ๘ ให ้ข ้าราชการทหารหรือข ้าราชการตำรวจตามข้อ ๖ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวง 
การคล ังว ่าด ้วยการเบ ิกจ ่ายเง ินค ่าตอบแทบนอกเหน ือจากเง ิน เด ือนของข ้าราชการและล ูกจ ้างประจำของ
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบนี้ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนนับแต่วันที่ ๑ เมษายน
๒๕๔๗

ร /ข้อ ๙ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ฉลองภพ สุลังกร์กาญจน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๙๖ ง ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐
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เร่ือง โ1. .̂^̂ .โ1ไ ^ ? ] . ^ ^ V ด ู ง 2̂ .!5̂ .^.™1ง1ใ4.
และงบประมาณของกรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ข่วยปลัด 
กรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้า 
ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และผู้อำนวยการสำนักงานการ 
พาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานกฎหมายและ 
คดี ท่ี กท ๐๔๐๔/ ๓๑๗ลงวันท่ี ๑ ๔ มกราคม ๒๔๔๒ และสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ ๑๘๐๒/ ๒๔๔๒ลงวัน 
ท่ี ๒๘ เมษายน ๒๔๔๒ เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดโครงการ!!กอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน พร้อมเอกสารประกอบ 
มาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการต่อไป

เรือโท วารีนทรี เดชเจริญ 
(วารีนทรี เดชเจริญ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

(ฟ้ฅร,
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และงบประมาณของกรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม)
เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

ต้นเรื่อง ปลัดกรุงเทพมหานครไต้สั่งการให้สำนักงานกฎหมายและคดีพิจารณาเสนอกรณี 
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือ ท่ี กท ๐๔๐๑/ ๒๖๔๕ลงวันท่ี ๑๕ธันวาคม ๒๕๕๑ เรียนปลัด 
กรุงเทพมหานครเพื่อโปรดอนุมัติยกเลิกคำสั่งกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การจัดโครงการแกอบ 
รม  ๆและลงนามในร่างคำสั่งกรุงเทพมหานคร เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดโครงการแกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และ 
นำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดอนุมัติให้หน่วยงานดำเนินโครงการแกอบรมโดยยกเว้นการ 
ปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี กท ๐๕๐๒/ ๒๑๕๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง มาตรการการประหยัดพลังงาน 
และงบประมาณชองกรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม)

ข้อเท็จจริง
๑. กรุงเทพมหานครได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดโครงการแกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อ 

.เป็นแนวทางการปฏิบัติและให้การดำเนินการดังกล่าวชองกรุงเทพมหานครเนินไปอย่างถูกต้องเหมาะสม และ 
เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถตอบสนองความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรชองกรุงเทพมหานครให้เกิดผล 
ลัมฤทธิ้อย่างแท้จริง และคณะกรรมการรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงานและงบประมาณของ 
กรุงเทพมหานครไต้เสนอมาตรการการประหยัดพลังงานและงบประมาณของกรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม) 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการแกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่ง 
การให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแจ้งทุกหน่วยงานเพื่อทราบและถือปฏิบติเพิ่มเติม ตามหนังสือสำนัก 
ยุทธศาสตร์และประเมินผล ท่ี กท ๐๕๐๒/ ๒๑๕๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง มาตรการการประหยัด 
พลังงานและงบประมาณของกรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม)

๒. สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานกลางด้านการแกอบรมและ 
พัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร มีภารกิจสำคัญในการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการแกอบรมฯ 
ต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ และหลักวิชาการแกอบรม โดยถือปฏิบัติตามหลัก 
เกณฑ์การจัดโครงการแกอบรมฯ และมาตรการการประหยัดพลังงานฯ อย่างเคร่งครัด ซึ่งสถาบันฯ ได้พบ 
กรณีต่างๆ ที่เป็นบีญหาอุปสรรคต่อการดำเนินการ คือ กรณีการปรับปรุงแกไขหลักเกณฑ์การจัดโครงการฝ 
กอบรมฯ ต่างๆ หลายคำสั่งทำให้หน่วยงานที่ถือปฏิบัติเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและมีข้อผิดพลาดเป็นเหตุ 
ให้เกิดความล่าข้าและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการ และการถือปฏิบัติตามมาตรการการประหยัดพลังงานฯ 
ในบางมาตรการหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้

๓. สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินโครงการ 
แกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม รวดเร็ว เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ซึ่งจะทำให้การบริหารโครงการแกอบรมฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดและลดภาระของผู้บริหารในการ

๘ ๓ ๙



พิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามคำสั่งหรือมาตรการดังกล่าว จึงเห็นควรดำเนินการยกเลิกคำสั่งกรุงเทพมหานคร 
ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การจัดโครงการฝึกอบรมฯ โดยได้จัดทำร่างคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และอัตราคำจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด ๔๐ ท่ี 
น่ังข้ึนไป แนบท้ายคำสั่ง ซึ่งรวบรวมเนื้อหาสาระของคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ได้ยกเลิกมาไว้ในร่างคำสั่งฉบับนี้ 
และขออนุมัติผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการในการประหยัดพลังงานฯ 
ในบางมาตรการ และให้ถือปฏิบัติตามร่างคำสั่งกรุงเทพมหานคร เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดโครงการ'ฝึกอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน

ข ้อ พ ิจารณ าและเส น อแน ะ ส ำน ักงาน กฎห มายและคด ีได ้พ ิจารณ าและตรวจร ่างคำส ั่ง  
กรุงเทพมหานครและอัตราแนบท้ายคำสั่งแล้วเห็นควรแกไขปรับปรุงจึงได้ดำเนินการจัดทำขึ้นใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
๑. นำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดอนุมัติให้หน่วยงานดำเนินโครงการฝึกอบรม 

โดยยกเว้นการปฏิบัติตามหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ท่ี กท ๐๔๐๒/ ๒๑๔๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน 
๒๔๔๘ เรื่อง มาตรการการประหยัดพลังงานและงบประมาณของกรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม) หมวดรายจ่ายอื่น 
ข้อ ๔.๑.๒ ข้อ ๔.๑.๓ และข้อ ๔.๑.๔ และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด โดยอำนาจ 
อนุมัติเป็นของผู้ว่าราขการกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๔๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๒๘

๒. ลงนามในร่างคำสั่งกรุงเทพมหานคร เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา 
ดูงาน โดยอำนาจในการลงนามเป็นของปลัดกรุงเทพมหานครตามข้อ ๔ แห่งระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๔๔๑

(นายกฤษฎา กลันทานนท์)
ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี

เรียน ผว.กทม.
เพื่อโปรดอนุมัติในข้อ ๑ ตาม สกค. และ 

รป.กทม. เสนอ แล้ว ป.กทม. จะได้ดำเนินการ 
ต่อไป

. บ ั(นายพงศ์ดักติฐ์ เสมสันต์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

(นางมาลินี สุขเวชชวรกิจ)

(นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ) 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

๒๒ ม.ค. ๒๔๔๒

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
๗ ก.พ. ๒๔๔๒

๘ ฅุ่๖



- อนุมัติในข้อ ๑ ตามท่ี ป.กทม. เสนอ

(ม.'ร.'ว.สุขุมพันธุ บริพัตร)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

๑๑ ม.ค. ๕๒

- ลงนามแล้วในข้อ ๒ ตาม สกค. 
และ รป.กทม. เสนอ

(นายพงศ์คักติฐ์ เสมสันต์) 
ปลัดกรุงเทพมหานคร

๒ เม.ย. ๒๕๕๒



คำสั่งกรุงเทพมหานคร
ท ๑๘๐๒/ ๒๕๕๒

เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดโครงการแก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดโครงการแกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของกรุงเทพมหานคร 
เป็นไปอยางถูกต้อง มีความเหมาะสม รวดเร็ว สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสถานการณ์ 
ทางเศรษฐกิจ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ แห่งระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแกอบรม พ.ศ. 
๒๕๔๑ จึงให้ยกเลิกคำสั่งกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้

๑. คำสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี ๔๐๐๖/ ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เร่ือง หลักเกณฑ์การ 
จัดโครงการแกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน

๒. คำสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี ๓๒๙๗/ ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๖ เร่ือง แก้ไขหลักเกณฑ์ 
การจัดโครงการแกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี ๔๐๐๖/ ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน 
๒๕๔๕

๓ . คำสั่งกรุงเทพมหานคร ท ี่ ๓๔๙๕/ ๒๕๔๘ ลงวันท ี่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ เร่ือง แกไขหลักเกณฑ์ 
การจัดโครงการแกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน

๔. คำสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี ๒๑๐๐/ ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ เร่ือง แกไขอัตราแนบ 
ห ้ายคำส ั่งกรุงเทพมหานคร ที' ๓๒๙๗/ ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ ก ันยายน ๒๕๔๖ และอัตราแนบท ้ายคำส ั่ง 
กรุงเทพมหานคร ท่ี ๓๔๙๕/ ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘

๕. คำสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี ๑๑๔๗/ ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่อง แกไขอัตราแนบท้าย 
คำสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี ๒๑๐๐/ ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐
และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดโครงการแกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ที่คำเนินการภายในประเทศ ดังนี้ 

๑. การจัดโครงการแกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ให้หน่วยงานคำเนินการตามที่กำหนดไว่ในระเบียบ 
กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแกอบรม พ.ศ. ๒๔๔๑ โดยเคร่งครัด และให้เบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบ 
ของทางราชการอย่างประหยัด ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

๒. การจัดโครงการแกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ให้หน่วยงานพิจารณาถึงความจำเป็นในการแก 
อบรม (7โลเกเทฐ ผ66ปร) เป็นสำคัญ โดยต้องมีเหตุผลและความจำเป็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้



๒.๑ เพื่อสามารถแกไขปัญหา อุปสรรค หรือข้อขัดข้อง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความสำเร็จของ 
งานในหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน อันเนื่องมาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ หรือทัศนคติซึ่ง 
จำเป็นต้องแก้โขด้วยการ!!กอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน

๒.๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๒.๓ เพื่อดำเนินการตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครและแผนพัฒนาบุคลากรของ

หน่วยงาน
๓. การพิจารณาความเหมาะสมของโครงการผิกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานให้หน่วยงานพิจารณา 

ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๓.๑ หลักการและเหตุผลของโครงการจะตองขัดเจน สะท้อนถึงสภาพปัญหาที่เก ิดขึ้นกับ 

บุคลากรหรือหน่วยงาน อันเป็นความจำเป็นในการผิกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานอย่างเด่นขัด
๓.๒ วัตถุประสงค์ของโครงการต้องสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและวัตถุประสงค์หลัก 

ของหน่วยงาน และเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมศาสตร์ เซ่น สามารถนำมาปฏิบัติงานได้ ประยุกต้ใซได้ อธิบาย 
ได้อย่างถูกต้อง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการผิกอบรมให้เป็นไปในลักษณะที่ดีได้ สามารถสนองความ 
ต้องการต่อการแกไขปัญหาที,ระบุไวในหลักการและเหตุผลได้ตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับแผนบริหาร 
ราชการกรุงเทพมหานคร และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครอย่างแท้จริง 

๓.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย
๓.๓.๑ กลุ่มเป้าหมาย ต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ 

โดยตรง และการคัดเลือกกลุ่มเปัาหมายให้เข้าร่วมโครงการในรอบปีสำหรับโครงการในลักษณะเดียวกัน ไม'ควร 
ให้ซํ้ากลุ่มเป้าหมายเดิมโดยการกำหนดจำนวนกลุ่มเป้าหมายต้องสอดคล้องและเป็นไปตามลักษณะกิจกรรมศังนี้

(๑) โครงการที่มีลักษณะเป็นการผิกอบรมแนบไป-กลับ ทุกรูปแบบหรือโครงการ 
ที่มีลักษณะเป็นกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม และโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ จะไม,กำหนดจำนวนกลุ่ม 
เป้าหมาย

(๒) โครงการท ี่ม ีล ักษณะเป ็นการผ ิกอบรมแบบพักค ้างท ุกร ูปแบบ ยกเว้น 
โครงการพักค้างตาม (๑) กำหนดจำนวนกลุ่มเป้าหมายรวมเจ้าหน้าที่ดำเนินการไม,เกิน ๒๐๐ คน/รุ่น

๓.๓.๒ เจ้าหน้าที่ดำเนินการ การกำหนดจำนวนเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะ 
รูปแบบ และกิจกรรมโครงการ ทั้งนี้ไม,เกินร้อยละ ๒๐ ของกลุ่มเป้าหมาย

กรณีมีบุคคลอื่นตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการผิกอบรม พ.ศ. ๒๔๔๑ กำหนด 
ที่มิใช่บุคคลตาม ๓.๓.๑ และ ๓.๓.๒ เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของ 
โครงการด้วย

๓.๔ สถานที่ดำเนินโครงการต้องมีความเหมาะสม ดังนี้
๓.๔.๑ สถานที่ต ้องมีความสอดคล้องกับลักษณะ รูปแบบ กิจกรรม กล ุ่มเป ้าหมาย 

วัตถุประสงค์หลักของโครงการ โดยให้พิจารณาสถานที่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงก่อน

๘ ๓ ๙



สำหรับโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การให้พิจารณาสถานที่ต่างจังหวัดในระยะทาง 
ไม่เกิน ๒(ะ๐ กิโลเมตร จากกรุงเทพมหานคร

๓.๔.๒ การจ ัดโครงการฝ ึกอบรม สัมมนา ศ ึกษาด ูงาน  ในจ ังหว ัดท ี่ห ่างไกลจาก 
กรุงเทพมหานคร จะต้องเป็นกรณีที่มีความจำเป็นหรือไม่มีสถานที่ที่เหมาะสม โดยให้ระบุเหตุผลและความจำเป็น 
ประกอบการพิจารณาด้วยหรือจะต้องเป็นโครงการที่หลักสูตรกำหนดให้ต้องศึกษาดูงาน หรือเป็นกรณีที่จะมีส่วน 
สำคัญในการสนับสนุนให้!ครงการบรรลุวัตถุประสงค์

๓.๔.๓ โครงการในลักษณะพักค้างของเยาวซน เซ่น การจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด 
ค่ายเยาวชน และผู้นำเยาวชนต่างๆ ให้จัดในค่ายลูกเสือ สวนสาธารณะ หรือโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อ 
ความปลอดภัย และเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ หากจำเป็นต้องจัดในสถานที่เอกซนต้องเป็นสถานที่ที่เหมาะ 
สมในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดที่ไม'ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครและต้องเป็นกรณีที่จะมีส่วนสำคัญในการ 
สนับสนุนให้[ครงการบรรลุวัตถุประสงค์

๓.๔ หลักสูตร กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ และวิทยากร ต้องสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

๓.๔.๑ โครงการที่เน้นวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างความคุ้นเคย 
หรือการพัฒนาการทำงานเป็นทีม หรือมีลักษณะเป็นการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การให้พักค้างไดไม'เกินหนึ่งคืน

กรณีโครงการที่กำหนดระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไปและในหลักสูตร 
กำหนดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างความคุ้นเคย หรือการพัฒนาการทำงานเป็นทีมให้พักค้างได้ 
เกินกว่าหนึ่งคืน

๓.๔.๒ โครงการที่หลักสูตรกำหนดให้ศึกษาดูงานต่างจังหวัด หากมีความจำเป็นที่จะต้อง 
พักค้างในต่างจังหวัดให้พักค้างไดืไม่เกินสามคืน โดยต้องกำหนดสถานที่ศึกษาดูงานอย่างน้อยสามแห่ง และต้อง 
กำหนดลักษณะหรือรูปแบบชองกิจกรรมโดยให้เน้นการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้คุ้มค่า

กรณีโค่รงการที่กำหนดระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไป และหลักสูตร 
กำหนดให้มีการศึกษาดูงานในต่างจังหวัด หากมีความจำเป็นที่จะต้องพักค้างในต่างจังหวัดให้พักค้างได้เก ิน 
สามคืน

กรณีโครงการที่มีลักษณะกิจกรรมการอยู'ค่ายพักแรม ระยะเวลาดำเนินการให้ขึ้น 
อยู่กับหลักสูตรที่หน่วยงานกำหนด

เดินทาง
การนับระยะเวลาในการพักค้าง ไม'นับรวมการพักค้างในยานพาหนะระหว่างการ

๓.๔.๓ โครงการที่หลักสูตรกำหนดให้มีการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในต่าง 
จังหวัดชองหน่วยงานที่มีกรรมการชุมชน และหรือประซาซนในชุมชนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ ต้อง 
กำหนด'ให้มีการอบรมภาค1วิชาการที่สอดคล้องกัษวัตถุประสงค์'ชอง'โครงการอย่าง'น้อยสาม'ชั่วโมง

๘ ๔ ๐



๓.๕.๔ การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีครู นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วม 
กิจกรรมควรสิ้นสุดภายในวันที่ ๑๖ มกราคมทุกปี และหลังจากนั้นไม1ควรจัดกิจกรรมใดๆ จนกว่าจะสิ้นสุดการ 
สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษานั้น เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน มีเวลาทบทวนการเรียน 
การสอนและมีความพร้อมในการเตรียมตัวสอบปลายภาคการศึกษา แต่หากมีเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจัด 
กิจกรรมในห้วงเวลาดังกล่าวให้เสนอขออนุมัติยกเว้นต่อผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อไป

การจัดให้ครูไปสัมมนาระหว่างเปิดภาคเรียบ ต้องกำหนดให้มีการสอนแทน หรือ 
สอนซดเชย โดยแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาให้ชัดเจน เซ่น ตารางการสอนซดเชย รายซื่อของผู้สอนแทน 
จดหมายแจ้งผู้ปกครอง เป็นต้น

๓ .๖ งบประมาณดำเนินการ การเบิกค่าใช้จ่ายของโครงการให้เบิกจ่ายตามระเปียบของทาง 
ราชการโดยเคร่งครัด เหมาะสม และประหยัด สอดคล้องตรงตามรายการงบประมาณที่ไต้รับอนุมัติไว้ และเป็น 
ไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ดังนี้

๓.๖.๑ กรณีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลภายนอก การเบิกค่าใช้จ่ายของโครงการ เจ้าหน้าที่ 
ดำเนินการ ต้องเบิกในอัตราเดียวกับกลุ่มเป้าหมาย

๓.๖.๒ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ให้เบิกค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าอาหาร ให้เบิกโดยประหยัดไม่เกินอัตราที,กระทรวงการคลังกำหนด. ดังนี้ 

ก. การผีเกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานแบบไป-กสับให้เบิกค่าอาหารได้แบบไม่
ครบทุกม้ือ

ข. การผีเกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แบบพักค้างต่างจังหวัด ในกรณีวันแรก 
และวันสุดท้ายของการเดินทาง หากสถานที่ ณ จุดแรกและจุดสุดท้ายที่กำหนดในโครงการมีระยะทางไม่ถึง ๓๐๐ 
กิโลเมตร พิจารณาให้เบิกค่าอาหารตามที,จ่ายจริง ดังนี้

- วันแรกให้เบิกค่าอาหารครบมื้อได้
- วันสุดท้ายให้เบิกค่าอาหารไม,ครบมื้อ

(๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให ้เบ ิกจ ่ายไค ้เท ่าท ี่จ ่ายจริง ตามความจำเป็น
เหมาะสม และประหยัด

๓.๖.๓ ค่ายานพาหนะในการขนสัมภาระสำหรับโครงการผเี กอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
ที่มีการพักค้างในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมเที่ยวไปและกลับพิจารณาให้ไม,เกิน ๒๐๐ บาท/คน 

กรณีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลภายนอก ให้เบิกไต้เฉพาะเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 
๓ .๖.๔ การจ้างเหมายานพาหนะและการเบิกค่านํ้ามันเชื้อเพลิงให้เบิกค่าใช้จ่ายไต้ ดังนี้ 

(๑) การจ้างเหมารถยนต้โดยสารปรับอากาศขนาด ๔๐ ที่นั่งขึ้นไปให้เบิกตามอัตรา
แนบท้ายคำสั่งนี้

(๒) การจ้างเหมารถตู้รวมค่านํ้ามันเชื้อเพลิง พิจารณาให้ไม่เกิน ๓,๓๐๐.- บาท/
ดัน/วัน

(๓) การเบิกค,านํ้ามันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ของทางราชการพิจารณาให้ดังนี้ 
- รถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถตู้ ๗ กิโลเมตร/ลิตร



- รถยนต์โดยสารขนาด ๔๐ ท่ีน่ังข้ึนไป ๒.๔ กิโลเมตร/ลิตร 
๓.๖.๔ การเบิกค่าโดยสารเครื่องบินของวิทยากรกรณีที่มีความจำเป็น พิจารณาให้เฉพาะ 

โครงการแกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานที่มีกลุ่มเป็าหมายหสักเป็นผู้บริหารระดับสูง
๓ .๖.๖ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการแ ก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ให้เบิก 

จ่ายเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง โดยพิจารณาให้ตามลักษณะกิจกรรม และเบิกจ่ายได้สูงสุดไม'เกิน ๑๐,๐๐๐.- บาท/ 
โครงการ

สำหรับโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไปให้เบิกค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ได้เกิน ๑๐,๐๐๐.- บาท แต่ไม1เกิน ๓๐,๐๐๐.- บาท/โครงการ

๓ .๗ กรณีจ่าเป็นต้องสำรวจเส้นทาง ให้ใช้เจ้าหน้าที่ไม่เกินสามคน และพนักงานขับรถยนต์ 
หนึ่งคน รวมไม,เกินสี่คน และห้ามพักค้างสำหรับสถานที่ที่สามารถไป-กสับ ภายในวันเดียวได้

สำหรับโครงการที่จ้างเหมาเอกซนดำเนินการ และหรือโครงการที่มีลักษณะหรือรูปแบบการจัด 
กิจกรรมที่ดำเนินการเฉพาะภายในห้องประชุมห้ามเบิกค่าสำรวจเส้นทาง

๔. การเสนอโครงการแ ก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ต้องเสนอโครงการ 
ให้สถาบันพัฒนาช้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานระดับสำนักที่กำกับดูแลโดยตรงในการปฏิบัติตาม 
ภารกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครก่อนกำหนดวันดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
ดังนี้

๔.๑ โครงการแกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ที่หน่วยงานต้องเสนอโครงการให้สถาบันพัฒนา 
ช้าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาความเหมาะสมก่อนดำเนินโครงการ ได้แก่

(๑) โครงการที่ไม่ได้ระบุไว่ในช้อบัญญัติงบประมาณประจำปี หรือข้อบัญญัติงบประมาณ 
เพิ่มเติมประจำปี โครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีทุกหมวด 
มาตั้งรายการใหม่

(๒) โครงการที่ใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ และหลัก 
เกณฑ์การจัดโครงการแ ก อบรมฯ ในเรื่องต่างๆ

๔.๒ โครงการแ ก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ที่หน่วยงานไม่ต้องเสนอโครงการให้สถาบันพัฒนา 
ช้าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาความเหมาะสมก่อนดำเนินโครงการ ได้แก่

(๑ )โครงการที่ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครทุกประเภท เซ่น เงินมูลนิธิ 
เงินศาลเจ้า เงินบริจาค เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ เป็นต้น

(๒) โครงการที่ระบุในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี และระบุซื่อ หรือมีลักษณะ หรือมี 
วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

(๓) โครงการที่ใช้เงินอุดหนุนรัฐบาล
โดยใหห้น่วยงานถือปฏ ิบ ัต ติามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด ้วยค่าใช ้จ ่ายในการแ ก อบรม พ.ศ. 

๒๔๔๑ และพิจารณาความเหมาะสมของโครงการเองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว่ในช้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ อย่าง 
เคร่งครัด และให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณพิจารณาอนุมัติโครงการดังกล่าว สำหรับการดำเนินการ 
ด้านวิธีการงบประมาณให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามระเบียบการใช้เงินงบประมาญประเภทนั้นๆ ต่อไป
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๔.๓ โครงการ'ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ที่หน่วยงานต้องเสนอโครงการให้หน่วยงานระดับ 
สำนักที่กำกับดูแลโดยตรงในการปฏิบัติตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
พิจารณาความเหมาะสมของโครงการ ให้หน่วยงานพิจารณา ดังนี้

(๑ )โครงการ‘ฝึกอบรมฯ ที่มีกสุ่มเป๋าหมายหลักเป็นนักเรียน และหรือเยาวชน และหรือ 
ประซาซนของสำนักการศึกษา และสำนักงานเขตที่จัด'ฝึกอบรมตามภารกิจของสำนักการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ 
เซ่น หลักสูตรลูกเสือ หลักสูตรยุวกาซาด เป็นต้น ให้สำนักการศึกษาพิจารณาความเหมาะสม

(๒)โครงการ‘ฝึกอบรมฯ ที่มีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักเรียน และหรือเยาวซน และหรือ 
ประชาซน ซองสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานเขตที่จัด'ฝึกอบรมตามภารกิจซองสำนัก 
วัฒนธรรมฯ ในหลักสูตรต่างๆ เซ่น หลักสูตรแ ก อบรมการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย หลักสูตร'ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ 
หลักสูตร‘ฝึกอบรมด้านการกีฬา เป็นด้น ให้สำนักวัฒนธรรมฯ พิจารณาความเหมาะสม

(๓) โครงการ'ฝึกอบรมฯ ที่มีกสุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักเรียน และหรือเยาวซน และหรือ 
ผู้แทนชุมซน และหรือประซาซนของสำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานเขตที่จัดแ ก อบรมตามภารกิจของสำนักพัฒนา 
สังคมในหลักสูตรต่างๆ เซ่น หลักสูตรแ ก อบรมการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรแ ก อบรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักสูตรแ ก อบรมการพัฒนาชุมซน เป็นด้น ใหส้ำนักพัฒนาสังคมพิจารณาความเหมาะสม

(๔)โครงการแ ก อบรมฯ ที่ม ีกสุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักเรียน และหรือเยาวซน และหรือ 
ประซาซนซองสำน ักเทศกิจ และสำนักงานเขตที่จัดแ ก อบรมตามภารกิจของสำนักเทศกิจในหลักสูตรต่างๆ เซ่น 
หลักสูตรแ ก อบรมเกี่ยวกับการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เป็นต้น ให้สำนักเทศกิจกิจารณา 
ความเหมาะสม

(๔)โครงการแ ก อบรมฯ ที่มืกสุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักเรียน และหรือเยาวซน และหรือ 
ประขาซน ของสำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเซตที่จัดแ ก อบรมตามภารกิจของสำนักสิ่งแวดล้อมในหลักสูตร 
ต่างๆ เซ่น หลักสูตรแ ก อบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรแ ก อบรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
ด้านต่างๆ เป็นต้น ให้สำนักสิ่งแวดล้อมพิจารณาความเหมาะสม

(๖ )โครงการแ ก อบรมฯ ที่มืกสุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักเรียน และหรือเยาวซน และหรือ 
ประซาซน ซองสำนักอนามัย และสำนักงานเขตที่จัดแ ก อบรมตามภารกิจซองสำนักอนามัยในหลักสูตรต่างๆ เซ่น 
หลักสูตรแ ก อบรมอาสาสมัครสาธารณสุข หลักสูตรแ ก อบรมเกี่ยวกับสุขอนามัย เป็นต้น ให้สำนักอนามัยพิจารณา 
ความเหมาะสม

(๗) โครงการแ ก อบรมฯ ที่ม ืกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาลและ 
บุคคลที่เกี่ยวข้องของสำนักการแพทย์ ให้สำนักการแพทย์พิจารณาความเหมาะสม

(๘) โครงการแกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของสำนักงานเขต 
ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาความเหมาะสม

หากมีกรณีโครงการที่นอกเหนือจากที่กำหนดใน (๑) ถึง (๘) ให้หน่วยงานระดับสำนักที 
กำกับดูแลโดยตรงในการปฏิบัติตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นผู้พิจารณา 
ความเหมาะสม โดยให ้หน ่วยงานถือปฏิบ ัต ิตามระเบ ียบกรุงเทพมหานครว่าด ้วยค,าใซ ้จ ่ายในการแ ก อนรม 
พ.ศ. ๒๔๔๑ และพิจารณาความเหมาะสมของโครงการเองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไวในข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓
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อย่างเคร่งคร ัด และให ้ห ัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณพิจารณาอนุม ัต ิโครงการดังกล่าว สำหรับการ 
ดำเนินการด้านวิธีการงบประมาณให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามระเบียบการใช้เงินงบประมาณประเภทนั้นๆ ต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการผึเกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตามยุทธศาสตร์และภารกิจต่างๆ 
เป็นไปตามกรอบและทิศทางของแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร 
และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๕. เมื่อโครงการสิ้นสุดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ เสนอ 
สถาบันพัฒนาช้าราชการกรุงเทพมหานครภายในสองสัปดาห์ เพื่อรวบรวมเสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อ 
ไป

๖. กรณีนอกเหนือจากคำสั่งนี้ ให้เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว,ารซการกรุงเทพมหานคร 
พิจารณาตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการลกอบรม พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๗ (๑) หรือข้อ ๗ (๒) 
แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นด้นไป

ส่ัง ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายพงศ์ดักติฐ์ เสมสันต์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร



อัตราค่าจ้างเหมารถยนต์โดย่สารปรับอากาศขนาด ๔๐ ที่นั่งขึ้นไป
(แนบท้ายคำสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี ๑๘๐๒/ ๒๔๔๒ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๔๒)

สถานท่ี ระยะทาง* 
(กิโลเมตร)

อัตราต่อคัน/วัน 
(บาท)

ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร ๑๐,๑๐๐."

นครสวรรค์ ๒๔๐ ๑๑,ดา00."

อุทัยธานี ๒๑๙ ๑๑,๒๐๐.-

ชัยนาท ๑๙๔ ๑ ๑ ,0 0 ๐ .”

สิงห์บุรี ๑๔๒ ๑๐,๖๐๐.-

ลพบุรี ๑๔๓ ๑๐,(งึ่00."

เพชรบุรี

- อ.เมือง ๑๒๓ ๑๐,(1^00.”

- อ.ซะอำ ๑ &ว(^ ๑๐,(ง่ี00 ."

สระบุรี (อ.มวกเหล็ก, อ.แก่งคอย) ๑๐๗ ๑๐,๑!๐๐.-

กาญจนบุรี

- อ.เมือง่, อ.ท่าม่วง, อ.ท่ามะกา ๑๒๘ 0)0,1^00."

- อ.ด่านมะขามเตี้ย ๑ (&.(&! ๑ ๐ ,^๐ ๐ .”

- อ.ไทรโยค ๑๗๙ ๑๐,๙๐๐.-

- อ.ทองผาภูมิ, อ.สังฃละบุรี ๓๔๓ ๑ ๑ ,๐ ๐ ."

สุพรรณบุรี ๑๐๐ ๑ ๐ ,^๐ ๐

ประจวบคีรีชัน์

(ริ!̂ !



- อ.หัวหิน ๑๙๑ (9)6),000.“

'- อ.ปราณบุรี ๒๒๔ ๑๑,๒๐๐.-

- อ.เมือง ๒๘๑ (5)๑,1^00.-

- อ.ทับสะแก ๓๒๓ ๑๑,๗๐๐.-

ราชบุรี ๑๐๐ 6)0,6^00.-

นครปฐม ๔๖ 6)0,(5)00.-

พระนครศรีอยุธยา ๗๖ ๑๐,๒๐๐.-

ฉะเชิงเทรา ๘๒ ๑๐,๒๐๐.-

อ่างทอง 6)^0 6)0,^900.-

นครนายก ๑๐๗ 6)0,6^00.-

สระแก้ว ๒๓๗ ๑๑,๓๐๐.-

ปราจีนบุรี ๑๓๖ ๑๐,๖๐๐.-

ปทุมธานี ๔๖ 6)0,6)00.-

สมุทรปราการ ๒๙ 6)0,6)00.-

สมุทรสาคร ๓๖ ๑๐,๑๐๐.^

สมุทรสงคราม ๗๒ ๑๐,๒๐๐.-

นนทบุรี ๒๐ 6)0,6)00.-

* ข้อมูลระยะทางจากกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

๘๙๖



อัตราค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด ๔๐ ที่นั่งขึ้นไป
(แนบท้ายคำสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี ๑๘๐๒/ ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๔๒)

สถานท่ี ระยะทาง* อัตราต่อคัน/วัน
(กิโลเมตร) (บาท)

ภาคตะวันออก
จันทบุรี ๒๔๙ (ริ)(ริ),ดา0 0 .”

ชลบุรี (ริ) ๑๐,๒๐๐.-
- พัทยา ๑๓๔ ๑๐,๖๐๐.-
- สัตหีบ ๑๖๔ (ริ)0,(งึ๋00."

ระยอง ๑๗๙ ๑๐,๙๐๐.-
ตราด ๓๑๔ ๑๑,๗๐๐.-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย ๔๒๐ ๑๓,๐๐๐.-
หนองคาย ๖๑๔ ๑๓,๗๐๐.-
หนองบัวลำภู ๔๗๗ ๑๓,๔๐๐.-
อุดรธานี ๔๖๔ ๑๓,๓๐๐.-
ชอนแก่น ๔๔๙ ๑๒,๔๐๐.-
นครพนม ๗๔๐ (ริ)ดา,(ริ)0 0 .”

สกลนคร ๖๔๗ (ริ)ดา,(ง่ึออ."

กาฬสินธุ ๔๑๙ ๑๓,๐๐๐.-
มุกดาหาร ๖๔๒ (ริ)ดา,0ง่ึ00.”

อำนาจเจริญ ๔๘๔ ๑๓,๔๐๐.-
มหาสารคาม ๔๗๔ ๑๒,๘๐๐.-
ชัยภูมิ ๓๔๒ (ริ)(ริ),6ฮึ๋00.”

ร้อยเอ็ด ๔๑๒ ๑๓,๐๐๐.-
ยโสธร ๔๓๑ (ริ)ดา,(ริ)0 0 .”

ศรีสะเกษ ๔๗๑ ๑๓,๔๐๐.-
อุบลราชธานี ๖๒๙ ๑๓,๗๐๐.-
สุรินทร์ ๔๔๗ ๑๒,๗๐๐.-
บุรีรัมย์ (รั̂(ริ) 0 (ริ)เอ,(5^00.”

นครราชสีมา’
- ปากซ่อง ๑๖๗ © 0 ,^0 0 ."
- อ.เมือง ๒๔๙ (ริ)(ริ),(2^00.-

* ข้อมูลระยะทางจากกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

๘๙๗



อัตราค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด ๔๐ ท่ีน่ังข้ึนไป
(แนบท้ายคำสํ่'งกรุงเทพมหานคร ท่ี ๑๘๐๒/ ๒๔๔๒ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๒)

สถานท่ี ระยะทาง* 
(กิโลเมตร)

อัตราต่อคัน/วัน 
(บาท)

ภาคเหนือ - .
เชียงราย ๗๘๕ ๑๔,๗๐๐.-
แม่ฮ่องสอน ๙๒๔ ๑๕,๕๐๐.-
พะเยา ๖๙๑ (ริ)(ริ̂ ,(ริ)0 0 .-
เชียงใหม่ ๖๙๖ (ริ)(3̂,(5)0 0 .-
ลำพูน ๖๗๐ @(51,000."
น่าน ๖๖๘ (ริ)01,6^00

ลำปาง ๕๙๙ ๑๓,๖๐๐.-
แพร่ ๕๕๑ ๑๓,๓๐๐.-
อุตรดิตถ์ ๔๙๑ ๑๒,๙๐๐.-
ตาก ๔๒๖ ๑๒,๔๐๐.-
สุโขทัย ๔๒๗ ๑๒,๔๐๐.-
พิษณุโลก ๓๗๗ ' ๑๒,๒๐๐.-
กำแพงเพชร ๓๕๘ ๑๒,๑๐๐.-
พิจิตร ๓๔๔ (ริ)(ริ),6ฮ๋ึ0 0 .“
เพชรบรณ์ ๓๔๖ (ริ)(ริ),(ง่ี0 0 ."
ภาคใต้
ชุมพร ๔๖๓ ๑๒,๗๐๐.-
ระนอง ๕๖๘ ๑๓,๓๐๐.-
สุราษฎร์ธานี ๖๔๔ (ริ)&โไ,(ง0 0 .~
พังงา ๗๘๘ ๑๔,๗๐๐.-
นครศรีธรรมราช ๗๘๐ ๑๔,๗๐๐.-
ภูเก็ต ๘๖๒ ๑๕,๒๐๐.-
กระบ่ี (ริ)(^ ๑๕,๐๐๐.-
ตรัง ๘๒๘ ©๕,๐๐๐.-
พัทลุง ๘๔๐ 6)(เ̂ ,(ริ)0 0 .-
สงขลา

- อ.หาดใหญ่ ๙๓๓ ๑๕,๖๐๐.-
- อ.เมือง ๙๕๐ ๑๕,๙๐๐.-

สตล ๙๗๓ ๑๖,๐๐๐.-
ปีตตานี - ๑,๐๕๕ ๑๖,๔๐๐.-
ยะลา (ริ),0 9̂(3̂ ๑๖,๖๐๐.-
นราธิวาส ๑,๑๔๙ ๑๖,๙๐๐.-

* ข้อมูลระยะทางจากกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
(ริบ่ี (ฬ



บ ัน ท ึก ข ้อ ค ว า ม
ส่วนรา,ซการ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ส่วนแผนงานๆโทร. ๐ ๒๒๒๔๒๙๙๐ หรือโทร. ๑๒ ๖๙ โทรสาร๐ ๒๖๒๑ ๑๔๒๘)

ท ี.่...โ1.!1. . . ^ ® / ^ . ^ ................................................ ว ัน ที่... ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑
เ ร ื่อ ง  ทบทวนหลักเกณฑ์การจัดโครงการแ ก อบรม สัมมนาและศึกษาดงาน และมาตรการการประหยัดพลังงาน 

และงบประมาณของกรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม)

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

ต้นเรื่อง กรุงเทพมหานครได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดโครงการแกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและให้การดำเนินโครงการแกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของกรุงเทพมหานคร เป็นไป 
อย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถตอบสนองความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรและ 
องค์การของกรุงเทพมหานครให้เกิดผลลัมฤทเอย่างแท้จริง (รายละเอียดตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง 
กับหลักเกณฑ์การจัดโครงการแกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานที่แนบ) และคณะกรรมการรณรงค์และประเมิน 
ผลการประหยัดพลังงานและงบประมาณของกรุงเทพมหานครได้เสนอมาตรการการประหยัดพลังงานและงบ 
ประมาณของกรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม) หมวดรายจ่ายอื่น ข้อ ๕.๑ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการแก 
อบรมประชุมสัมมนา ดูงาน และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้เวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบและถือ 
ปฏิบัติ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท ๐๕๐๒/ ๒๑๕๙ ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๔๙ เร่ือง มาตรการการประหยัด 
พลังงานฯ (เพิ่มเติม) ที่แนบ

ข้อกฎหมาย
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราขการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๔๙ (๒) ระบุ 

ว่า “ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้...
(๒) ส่ัง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการกรุงเทพมหานคร...”

๒. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแกอบรม พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๓๘ ระบุว่า ใน 
กรณ ีท ี่ม ีเหต ุพ ิเศษสมควรปฏิบ ัต ิเป ็นอย่างอ ื่นหรีอท ี่ไม,ม ีกำหนดไวีในระเบ ียบน ี้ ให ้เสน อผ ู้ว ่าราชการ 
กรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการเป็นคราวๆ ไป”

๓ . คำสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี ๔๐๐๖/ ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 
ข้อ ๘ ระบุว่า “กรณีนอกเหนือจากคำสั่งนี้ ให้เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว ่าราชการ 

กรุงเทพมหานครพิจารณาตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแกอบรม พ.ศ. ๒๕๔๑-ข้อ ๗ 
(๑) หรือข้อ ๗ (๒) แล้วแต่กรณี”

๔. คำสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี ๓๒๙๗/ ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๖ 
ข้อ ๓ .๔.๑ ระบุว่า “สถานที่ต้องมีความสอดคล้องกับลักษณะ รูปแบบ กิจกรรม กลุ่มเบีาห่มาย 

วัตถุประสงค์หลักของโครงการ โดยให้พิจารณาสถานที่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงก่อน
สำหรับโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การให้พิจารณาสถานที่ต่างจังหวัดในระยะทางไม่เกิน 

๒๕๐ กิโลเมตร จากกรุงเทพมหานคร”
ข้อ ๓ .๕.๒ ระบุว่า “โครงการที่หลักสูตรกำหนดให้ศึกษาดูงานต่างจังหวัด หากมีความจำเป็นที่ 

จะต้องพักค้างต่างจังหวัด ให้พักค้างไดีไม,เกิน ๒ คืน และต้องกำหนดลักษณะหรือรูปแบบของกิจกรรม โดย 
ให้เน้นการใช้ประโยซน่ในพื้นที่ให้คุ้มค่า...” ๘๔๙



ข้อ ๓.๖.๖ ระบุว่า “ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการ'ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานให้เบิก 
จ่ายเท่าที่จำเป ็นตามที่จ ่ายจริง พิจารณาให้ตามลักษณะกิจกรรม และสูงสุดเบิกจ่ายไม่เกิน ๑ ๐ ,0๐ ๐ .- บาท ต่อ 
โครงการ...”

๕. หนังสือท่ี กท ๐๕๐๒/ ๒๑๕๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๘ เร่ือง มาตรการการประหยัดพลังงาน 
และงบประมาณของกรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม) กำหนดไว้ดังนี้

“๕.๑ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน ควรมีการปรับลดค่าใช้จ่ายบางรายการ
ได้แก่...

๕.๑.๒ การบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มจาก ๒ คร้ัง ต่อวัน เป็น ๑ คร้ัง ต่อวัน ยกเว้น 
กรณีได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ดำเนินการ อาจจัดอาหารว่าง ๒ คร้ัง ต่อวัน

๕.๑.๓ ลดค่าวัสดุอุปกรณีที่ใช้จัดการฝึกอบรม สัมมนา โดยปรับลดวงเงิน จาก ๑๐,๐๐๐.- 
บาท เป็น ๕,๐๐๐.- บาท

๕.๑.๔ กำหนดการเบิกจ่ายเงินจ้างรถโดยสารปรับอากาศเพื่อเดินทางไปฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนา ดูงาน ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร ไม่เกิน ๒๕๐ กิโลเมตร ปรับเป็นไม,เกิน ๒๐๐ กิโลเมตร”

ข้อเท็จจริง สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการฝึกอบรม 
และพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร มีภารกิจสำคัญในการพิจารพาความเหมาะสมของโครงการฝึกอบรมฯ 
กรณีต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบๆ หลักเกณฑ์ฯ แนวทาง วิธีการ และหลักวิชาการฝึกอบรม โดยถือปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑ์การจัดโครงการฝึกอบรมฯ และมาตรการการประหยัดพลังงานฯ อย่างเคร่งครัด ซึ่งสถาบันฯ ได้พบ 
กรณีต่างๆ ที่เป็นปิญหาอุปสรรคต่อการดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีการปรับปรุงแก่ไขหลักเกณฑ์การจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตามดำสั่งต่างๆ 
ที่แนบจำนวนหลายดำสั่ง ทำให้หน่วยงานที่ถือปฏิบัติเกิดความเช้าใจคลาดเคลื่อนและมีข้อผิดพลาดเป็นเหตุให้ 
เกิดความล่าช้า และเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการ

๒. กรณีการถือปฏิบัติตามมาตรการการประหยัดพลังงานและงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
หมวดรายจ่ายอื่น ข้อ ๕.๑ ซึ่งหน่วยงานไม'สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

๒.๑ การกำหนดระยะเวลาและระยะทางในการฝึกอบรม
๒.๑.๑ กรณีการดำเนินโครงการ โดยกำหนดระยะเวลาการพักค้างเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ 

การจัดโครงการฝึกอบรมฯ ข้อ ๓.๕.๒ ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี ๓๒๙๗/ ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๖ 
กำหนด (กำหนดให้พักค้างได้ ไม่เกิน ๒ คืน) เนื่องจากหน่วยงานผู้จัดโครงการฯ ต้องกำหนดหัวข้อและสถานที่ 
ศึกษาดูงานให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ การดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมมีความจำเป็น 
ต้องดำเนินการในช่วงนอกเวลาราชการ เช่น การสัมมนาเซิงปฏิบัติการ (ผ ๐โ๒ เา๐1ว) หรือลักษณะกิจกรรมการ 
ฝึกอบรมเป็นการสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานอื่น สถานที่ศึกษาดูงานบางแห่ง 
อาจมีระยะทางห่างไกลจากกรุงเทพมหานคร ประกอบกับหน่วยงานผู้จัดโครงการฯ จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัย 
ของผู้ร่วมเดินทาง จีงมีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางและการพักด้างเพื่อศึกษาดูงานเกินกว่า ๒ คืน 

- ๒.๑.๒ กรณีการเดินทางไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร 
เกินกว่ามาตรการการประหยัดพลังงานและงบประมาณของกรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม)ข้อ ๕.๑.๔ที่กำหนดระยะ

๘๙๐



ทางไม่เกิน ๒๐๐ กิโลเมตร หากพิจารณารายละเอียดของการกำหนดหลักเกณฑ์ๆ สำหรับกรณีดังกล่าว ปรากฏ 
ว่าหลักเกณฑ์การจัดโครงการฟิกอบรมฯ ข้อ ๓ .๔.๑ ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี ๓๒๙๗/ ๒๔๔๖ ลงจันที่ ๒๙ 
กันยายน ๒๔๔๖ กำหนดระยะทางไม,เกิน ๒๔๐ กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานคร เฉพาะโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา 
องค์การ

๒.๒ การเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม กรณีหน่วยงานผู้จัดโครงการฯ กำหนดเบิกค่าอาหาร 
ว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒ มื้อต่อจัน ในโครงการที่ต้องเบิกค'าใข้จ่ายเกี่ยวกับการใข้และการตกแต่งสถานที่ฟิก 
อบรม เนื่องจากสถานที่ฟิกอบรมบางแห่งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าว ซ่ึงไม,เป็นไปตามมาตรการการประหยัดพลัง 
งานฯ (เพิ่มเติม) ข้อ ๔.๑.๒ ที่กำหนดให้ บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มจาก ๒ คร้ัง ต่อจัน เป็น ๑ ครั้ง ต่อวัน 
ยกเว้นกรณีได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ดำเนินการ

๒.๓ การเบิกค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฟิกอบรม กรณีหน่วย 
งานผู้จัดโครงการฯ กำหนดเบิกค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฟิกอบรม เกินกว่า 
๔,๐๐๐.- บาท ต่อโครงการ เนื่องจากมืความจำเป็นต้องเตรียมวัสดุฯ ประกอบการฟิกอบรมให้สอดคล้องกับ 
ลักษณะกิจกรรมและจำนวนของผู้เช้ารับการฟิกอบรม โดยเฉพาะการจัดทำโครงการฟิกอบรมฯ ที่มุ่งเน้นการฟิก 
อบรมเซิงปฏิบัติการ ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรการการประหยัดพลังงานฯ (เพิ่มเติม) ข้อ ๔.๑.๓ ที่กำหนด (กำหนด 
ให้เบิกจ่ายค่าวัสดุฯ ไม'เกิน ๔,๐๐๐.- บาท ต่อโครงการ)

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สถาบันฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินโครงการฟิกอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงานของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกัน การบริหาร 
โครงการฟิกอบรมฯบรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กำหนด และลดภาระของผู้บริหารฯ ในการพิจารณายกเว้น 
การปฏิบัติตามค่าสั่งหรือมาตรการดังกล่าว เห็นควรดำเนินการ ดังนี้ 

๑. ยกเลิกค่าสั่งกรุงเทพมหานคร ดังนี้
๑.๑ ค่าสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี ๔๐๐๖/ ๒๔๔๔ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๔๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ 

การจัดโครงการฟิกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
๑.๒ ค่าสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี ๓๒๙๗/ ๒๔๔๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๔๔๖ เรื่อง แก้ไขหลัก 

เกณฑ์การจัดโครงการฟิกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตามค่าสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี ๔๐๐๖/ ๒๔๔๔ ลงวนที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๔๔๔

๑.๓ ค่าสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี ๓๔๙๔/ ๒๔๔๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๔๘ เรื่อง แก้ไขหลัก 
เกณฑ์การจัดโครงการฟิกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน

๑.๔ ค่าสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี ๒๑๐๐/ ๒๔๔๐ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๔๔๐ เร่ือง แก้ไขอัตรา 
แนบท้ายค่าสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี ๓๒๙๗/ ๒๔๔๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๔๔๖ และอัตราแนบท้ายค่าสั่ง 
กรุงเทพมหานคร ท่ี ๓๔๙๔/ ๒๔๔๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๔๘

๑.๔ ค่าสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี ๑๑๔๗/ ๒๔๔๑ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๑ เร่ือง แก้ไขอัตรา 
แนบท้ายค่าสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี ๒๑๐๐/ ๒๔๔๐ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๔๔๐

๒. จัดทำค่าสั่งกรุงเทพมหานคร เร่ือง หลักเกณฑ์การโครงการฟิกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและ 
อัตราค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด ๔๐ ที่นั่งขึ้นไปแนบท้ายค่าสั่ง โดยรวบรวมเนือหาสาระของ 
ค่าสั่งในข้อ ๑ มาไวในค่าสั่งนี้

๘๔๑



๓ . ขออน ุม ัต ิยกเว ้นการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการการประหยัดพล ังงานและงบประมาณของ
กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม) หมวดรายจ่ายอื่น ข้อ ๕.๑.๒, ข้อ (ะ.๑.๓ และ ข้อ ๕.๑.๔ ตามหนังสือที่ กท 
๐๕๐๒/ ๒๑๕๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๘ และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดโครงการ‘ฝึกอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงานฉบับใหม่

กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร วาด้วยค่าใช้จ่ายในการสิกอบรม พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๕
๒. นำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดอนุมัติให้หน่วยงานดำเนินโครงการสิกอบรม 

โดยยกเว้นการปฏิบัติตามหนังสือที่ กท ๐๕๐๒/ ๒๑๕๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง มาตรการการประหยัด 
พลังงานและงบประมาณของกรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม) หมวดรายจ่ายอื่น ข้อ ๕.๑.๒, ข้อ ๕.๑.๓ และข้อ ๕.๑.๔ 
และให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งฯ ในข้อ ๒ โดยเคร่งครัด อำนาจอนุมัติเป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามพระ 
ราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ข้อ ๔๙ (๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรด
๑. อนุม ัต ิยกเลิกคำสั่งๆ ในข้อ ๑ และลงนามคำสั่งในข้อ ๒ อำนาจการ์อน ุม ัต ิเป ็นของปลัด

เรือโท วารินทร์ เดชเจริญ 
(วารีนทรี เดชเจริญ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

เรียน ผอ. สกค.
เพื่อพิจารณาและตรวจร่างคำสั่ง 

และเอกสารแนบท้ายเสนอโดยด่วน

(นายพงศ์ส ักติฐ ์ เสมสันต์) 
ปลัดกรุงเทพมหานคร 

๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๑

๘๕๒



ด่วนท่ีสุด
ท่ี กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๖๔ ถระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
๓๑ ตุลาคม ๒๔๔๘

เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย 

ในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๔๘
ตามที่พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๔๔๘ กำหนด 

ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
๑ พฤศจิกายน ๒๔๔๘ เป็นต้นไป น้ัน

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้
๑. บทบัญญัติตามพระราชกฤษฎีกาฯ ได้กำหนดให้การเบิกจ่ายในบางกรณีเป็นไปตามหลัก 

เกณฑ์ เง่ือนไข และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้แก่
๑.๑ การอนุมัติระยะเวลาเดินทางไปราชการ รวมทั้งกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนก่อนหรือ 

หลังการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด (มาตรา ๓, มาตรา ๔) 
๑.๒ การเบิกค่าเช่าที่พัก ให้เบิกภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด โดย 

ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๙ ลงมา ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่าย ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๑๐ ข้ึนไป ให้เบิกในลักษณะ 
จ่ายจริง (มาตรา ๖)

๑.๓ การเบิกค่าพาหนะรับจ้างในการเดินทางข้ามเขตจังหวัดระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก 
หรือที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจำทางหรือสถานที่จัดพาหนะที่ใซในการเดินทาง ให้เบิกเท่าที่ 
จ่ายจริงไม่เกินอัตราตามที่กระทรวงการคลังกำหนด (มาตรา ๗)

๑.๔ ค่าชนย้ายสิ่งชองส่วนตัวสำหรับผู้เดินทางไปราชการประจำโดยมิใช่ตามคำร้องของ 
ตนเอง ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายภายในวงเงินและเงื่อนไชตามที่กระทรวงการคลังกำหนด (มาตรา ๑๓)

๑.๔ ค่าใช้จ่ายสมทบกรณีได้รับความช่วยเหลือในการเดินทางน้อยกว่าสิทธิที่พึงได้รับตาม 
พระราชกฤษฎีกาฯ ให้เบิกสมทบได้ตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด (มาตรา ๑๖)

๑.๖ เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายใน 
วงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนด ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าภาษี ค่าบริการที่โรงแรมหรือร้านค้าเรียกเก็บค่า 
ทำความสะอาดเสื้อผ้าสำหรับระยะเวลาที่เกิน ๗ วันข้ึนไป ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงินที่กระทรวงการ 
คลังกำหนด ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ดให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายตามที่กระทรวง่การคลังกำหนด รวมทั้งการเดินทาง 
ไปราชการชองลูกจ้างที่ส่วนราชการในต่างประเทศเป็นผู้จ้างให้เบิกเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักตามหลักเกณฑ์ที่ 
กระทรวงการคลังกำหนด (มาตรา ๑๗)

๘ ๔ ฅ



๑.๗ ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงิน 
และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด (มาตรา ๑๙)

๑.๘ ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการให้เบิกได้ภายใน 
วงเงินและเงื่อนไชและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด (มาตรา ๖๓)

๑.๙ ค่าเครื่องแต่งตัวสำหรับผู้เดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศ ให้เบิกไต้ภายในวงเงิน 
และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด (มาตรา ๒๖)

๑.๑๐ ค่าย้ายถิ่นที่อยู่ ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา 
โดยในกรณีที,คู'สมรสหรือบุตรเดินทางกลับประเทศไทยก่อนผู้เดินทางให้เบิกจ่ายตามวิธีการที่กระทรวงการคลัง 
กำหนด (มาตรา ๒๗)

๒. เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกาตังกล่าว จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เพื่อโปรดพิจารณา ,  -  ,พันธํทิพย สุรทิณฑ์

(นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์)
รองปลัดกระทรวงฯ ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง
(นางพัฒนพร วินิตฉัยกุล)
เลขานุการสำนักการคลัง 

๑๐ พ.ย. ๒๕๔๘

กรมบัญชีกลาง
สำนักมาตรฐานด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง 
กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
โทร. ๐-๒๒๗๓-๙๙๘๔ 
โทรสาร ๐-๒๒๗๓-๙๖๐๙ 
ผ ผ ผ .๐อุป.3๐.1:เา

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง

(บางสาวรสสุคบธ์ แสงอ'อบ)
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เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้สถาบันฯ ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ท่ี กด ๐๓๐๕/ว .๑๗๓๔๒ ลง 
วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำหนังสือเดินทางราชการ มาเพื่อโปรดทราบ

เรือโท วารินทร์ เดชเจริญ 
(วารินทร์ เดชเจริญ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ที กท ๑๒๐๑/ ๑๒๕๘ 
เรียน ผอ.สวท. รผอ.สวท.

ล.สวท. ผอ.กนท. ผอ.กกฬ. ผอ.กกท. ผอ.กกส.
ผอ.กวธ. ผอ.กน.สวท. ผอ.ศยซ.

- เพื่อโปรดทราบ

อรพิณ โคตรพงศ์ 
(นางอรพิณ โคตรพงศ์)

หัวหน้าฝ่ายการคลัง
รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

๒ ส.ค. ๒๕๕๐
งานธุรการ
- สำเนาแจ้งทุกกลุ่มงานฯ ทราบด่วน
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ผู้อำนวยการกองวัฒนธรรม 
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กระทรวงการต่างประเทศ.
ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๘ กรกฎาคม ๒๔๕๐
เร่ือง แนวปฏิบัติในการทำหนังสือเดินทางราชการ 
เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้ให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มาตั้งแต่เมื่อ 
วันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๔๔๘โดยได้ให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางทั่วไปสำหรับประซาซน และหนังสือเดินทาง 
ราซการสำหรับหน่วยราซการต่างๆ มาโดยตลอด น้ัน

ขอเรียนว่า เพื่อให้การบริการหน่วยราซการต่างๆ ในการทำหนังสือเดินทางราซการโดยเฉพาะ 
การยื่นขอหนังสือเดินทางเป็นหมู่คณะ ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ใคร่ขอแจ้งราย 
ละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอหนังสือเดินทางราชการ ดังนี้

๑. ผู้มีสิทธิถือหนังสือเดินทางราชการ
ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. ๒๔๔๘ (ข้อ ๙) กำหนด 

ว่าหนังสือเดินทางราชการออกให้แก'บุคคลดังต่อไปนี้
๑.๑ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญและสมาซิกรัฐสภาซึ่ง 

เดินทางไปราชการในต่างประเทศ
๑.๒ ข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ ณ สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล 

ไทยหรือในคณะทูตถาวรไทยประจำองค์การระหว่างประเทศในตำแหน่งอื่นที่มิใช่ตำแหน่งทางการทูต รวม 
ท้ังคู'สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอยู่ในความดูแลของบิดามารดาในประเทศที่ประจำอยู่ หรือทำการ 
ศึกษาอยู่ในประเทศอื่น แต่บุตรจะต้องอายุไม'เกิน ๒๔ ปี

๑ . ๓ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ไปราชการต่างประเทศ
ทั้งนี้ ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการจะนำหนังสือเดินทางไปใซในการเดินทางส่วนตัวมิได้
๒. เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางราชการ
การยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง ผู้ร้องต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง เนื่องจากต้องเก็บข้อมูล 

ชีวภาพชองผู้ถือหนังสือเดินทาง ได้แก่ รูปใบหน้า และลายพิมพ์นิ้วมือ โดยจะต้องยื่นคำร้องพร้อมเอกสาร ดังนี้ 
๒.๑ หนังสือลงนามจากด้นสังกัดระดับปลัดกระทรวงหรือผู้ที่ไดัรับมอบหมายถึงปลัด 

กระทรวงการต่างประเทศ ขอให้ออกหนังสือเดินทางราชการให้กับผู้ร้องซึ่งได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ 
ในิต่างประเทศพร้อมระบุประเทศและกำหนดวันเวลาของการเดินทางไปราชการ

๒.๒ สำเนาบันทึกหรือคำสั่งอนุมัติตัวบุคคลให้เดินทางไปราชการที่ระบุการเบิกจ่ายงบ 
ประมาณการเดินทางไปต่างประเทศ หรือหลักฐานการได้รับทุน ฯลฯ

ท กต ๐๓๐๔/ว.๑๗๓๔๒
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ชองรัฐ ฯลฯ
๒.๔ บัตรประจำตัวประซาซนที่มีเลข ๑๓ หลัก (หากมี)
๒.(ะ สำเนาหะเบียนบ้าน 

๓ . ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางราชการ
กระทรวงการต่างประเทศเก็บค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางราชการ เล่มละ ๑,๐๐๐ บาท 

ซึ่งผู้ขอหนังสือเดินทางราชการสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกจากต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 
๔. สถานที่ยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางราชการ'

ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางราชการไดิในวันและเวลาราชการ ณ สถานที่ ดังนี้ 
สำนักงานในกรุงเทพฯ
๔.๑ กรมการกงสุล (ฝ่ายหนังสือเดินทางทูตและราชการ) ช้ัน' ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทร. ๐๒ ๙๘๑-๗๑๗๑ ถง ๙๙ ต่อ ๒๒๓๔ หรอ ๐๒ ๙๘๑-๗๒๖๔ ถง ๖๖ โทรสาร ๐๒ ๙๘๑- 
๗๒๖๗ (สามารถรับหนังสือเดินทางไต้ภายใน ๒ วันทำการ หรือสามารถใช้บริการส่งทางไปรษณีย์ไต้)

๔.๒ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปีนเกล้า เลขที่ ๖๖๖ อาคารธนาลงกรณีทาวเวอร์ 
(ฝังตรงข้ามห้างเซ็ลทรัล ปีนเกล้า) ถนนปีนเกล้า-นครชัยศรี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ โทร. ๐๒ ๔๔๖- 
๘๑๑๑ ถึง ๒ โทรสาร ๐๒ ๔๔๖-๘๑๑๘ ถึง ๙ (สามารถรับหนังสือเดินทางไต้ภายใน ๒ วันทำการ หรือ สามารถ 
ใช้บริการส่งทางไปรษณีย์ไต้)

๔.๓ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวิ บางนา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้ บางนา โทร. ๐๒ 
๓๘๓-๘๔๐๑ ถึง ๓ โทรสาร ๐๒ ๓๘๓-๘๓๙๘ (สามารถรับหนังสือเดินทางไต้ภายใน ๒ วันทำการ หรือสามารถ 
ใช้บริการส่งทางไปรษณีย์ไต้

สำนักงานในภูมิภาค
๔.๔ สำนักงานหรือหนังสือเดินทางช่ัวคราว เชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา 

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. ๐๔๓ ๘๙๑-๔๓๔-๖ โทรสาร ๐๔๓ ๘๙๑-๔๓๔ (บริการส่งทางไปรษณีย์ถึงผู้ร้อง ภายใน 
๗-๑๐ วัน หรือ สามารถขอรับเล่มไต้ที่กรมการกงสุล)

๔.๔ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถนน 
ศูนย์ราชการจ.ขอนแก่น โทร. ๐๔๓๒๔๒-๖๔๔ ต่อ ๑ ๐ ๓ หรือ ๑๐๔ โทรสาร ๐๔๓๒๔๓-๔๔๑(บริการส่งทาง 
ไปรษณีย์ถึงผู้ร้องภายใน ๗-๑๐ วัน หรือ สามารถขอรับเล่มไต้ที่กรมการกงสุล)

๔.๖ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ช้ัน ๑ 
ถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ โทร. ๐๗๔ ๓๒๖-๔๑๐ ถึง ๑ โทรสาร ๐๗๔ ๓๒๖-๔๐๖ (บริการส่ง 
ทางไปรษณีย์ถึงผู้ร้องภายใน ๗-๑๐ วัน หรือ สามารถขอรับเล่มไต้ที่กรมการกงสุล)

๔.๗ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี อาคารสำนักงานบริหารส่วนจังหวัด 
เลขที่ ๐๐๔ ๒๒ ๐๐๐๑ ถนนสุรศักด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ โทร. ๐๔๔ ๒๔๓-๓๑๓ ถึง ๔ โทรสาร 
๐๔๔ ๒๔๓-๓๐๑ (บริการส่งทางไปรษณีย์ถึงผู้ร้องภายใน ๗-๑๐ วัน หรือ สามารถขอรับเล่มไต้ที่กรมการกงสุล)

๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกจ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่
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๔.๘ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อ.เมือง 
จ.สุราษฎร์ธานี โทร. ๐๗๗ ๒๗๔-๙๔๒ ถึง ๓ โทรสาร ๐๗๗ ๒๗๔-๙๔๑ (บริการส่งทางไปรษณีย์ถึงผู้ร้อง ภายใน 
๗-๑๐ วัน หรือ สามารถขอรับเล่มได้ที่กรมการกงสุล)

๔. การยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางเป็นหมู,คณะ
หน่วยราชการที่ข้าราชการ/พนักงานในสังกัดเกินกว่า ๓๐ คน ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ 

ต่างประเทศ และมีความจำเป็นต้องยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางในคราวเดียวกัน โปรดแจ้งให้ฝ่ายหนังสือเดินทาง 
ทูตและราชการ กรมการกงสุล หรือ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวที่ประสงค์จะไปยื่นคำร้องทราบล่วงหน้า 
เพื่อการเตรียมการด้านเอกสารและการอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม ทั้งนี้ หากเป็นไปได้โปรดพิจารณาหลีก 
เลี่ยงการยื่นขอหนังสือเดินทางในวันจันทร์และวันศุกร์ ซึ่งมักจะยื่นขอหนังสือเดินทางเป็นจำนวนมาก 

๖. การขอรับหนังสือนำเพื่อไปขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า)
๖.๑ กรณียื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางราชการ พร้อมขอหนังสือนำเพื่อขอรับการตรวจลง 

ตราจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย ผู้ร้องจะได้รับหนังสือนำในวันเดียว 
กับวันรับหนังสือเดินทางราชการ

๖.๒ กรณีผู้ยื่นคำร้องมีหนังสือเดินทางราชการอยู่แล้ว และจะต้องเดินทางไปราชการต่าง 
ประเทศ และประสงค์ขอรับเฉพาะหนังสือนำเพื่อไปขอรับการตรวจลงตรา จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน ๒ วัน 
ทำการ โดยยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้

๖.๒.๑ หนังสือลงนามจากด้นสังกัดระดับปลัดกระทรวงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายถึง 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ขอให้ออกหนังสือนำเพื่อขอรับการตรวจลงตราให้กับผู้ร้องซึ่งได้รับอนุมัติให้เดิน 
ทางไปราชการในต่างประเทศ พร้อมระบุประเทศและกำหนดการเดินทาง

๖.๒.๒ สำเนฺาบันทึกอนุมัติตัวบุคคลให้เดินทางไปราชการ 
๖.๒.๓ ส ำเน าห น ังส ือ เด ิน ท างห น ้าท ี่ม ีร ูป ถ ่ายและข ้อม ูลส ่วน บ ุคคลของผ ู้ถ ือ  

หนังสือเดินทาง ทั้งนี้ หนังสือเดินทางนั้นควรมีอายุใช้งานไม'น้อยกว่า ๖ เดือน
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