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ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง  การจายเงินคาเลี้ยงรับรอง   

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยการจายเงินคาเลี้ยงรับรอง 
ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. ๒๕๒๘  กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร  จึงตราขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบญัญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา  “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  การจายเงิน
คาเลี้ยงรับรอง  พ.ศ. ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  การจายเงินคาเลี้ยงรับรอง  พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ขอ ๔ ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
“หนวยงาน”  หมายความวา  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  

และสวนราชการตามประกาศกรุงเทพมหานครวาดวยการแบงสวนราชการภายในหนวยงาน  และการกําหนด
อํานาจหนาที่ของสวนราชการกรุงเทพมหานครที่ไมตํ่ากวาระดับกอง 

“คาเลี้ยงรับรอง”  หมายความวา  คาเคร่ืองด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอลผสม  และหรือจะมีอาหาร
ประกอบก็ได 

ขอ ๕ การจายเงินคาเลี้ยงรับรอง  ใหกรุงเทพมหานครจายไดในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) การประชุมของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ  ซ่ึงมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมตามกฎหมาย

หรือระเบียบวาดวยการนั้น 
(๒) การประชุมของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ  ซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร  หรือปลัดกรุงเทพมหานคร  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
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(๓) การประชุมสภากรุงเทพมหานคร  หรือการประชุมคณะกรรมการสามัญและคณะกรรมการ
วิสามัญประจําสภากรุงเทพมหานคร  รวมตลอดถึงการประชุมคณะอนุกรรมการซึ่งไดรับแตงต้ัง 
จากคณะกรรมการของสภากรุงเทพมหานคร 

(๔) การประชุมที่มีผูอํานวยการสํานักหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาข้ึนไปเปนประธาน 
(๕) การประชุมระหวางหนวยงานของกรุงเทพมหานคร  หรือหนวยงานกับสวนราชการอื่น

รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน 
(๖) การรับรองผูเขาพบผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  หรือรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  

หรือปลัดกรุงเทพมหานคร  หรือรองปลัดกรุงเทพมหานคร 
(๗) การรับรองผูเขาพบประธานสภากรุงเทพมหานคร  หรือรองประธานสภากรุงเทพมหานคร 
(๘) การรับรองในการใหสัมภาษณส่ือมวลชนของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  หรือรอง 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  หรือปลัดกรุงเทพมหานคร  หรือรองปลัดกรุงเทพมหานคร 
(๙) การรับรองการใหสัมภาษณส่ือมวลชนของประธานสภากรุงเทพมหานคร  หรือรองประธานสภา

กรุงเทพมหานคร 
(๑๐) การรับรองอื่น ๆ  ตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควร 
ขอ ๖ การจายเงินคาเลี้ยงรับรอง  ใหหนวยงานเบิกจายไดตามหลักเกณฑและอัตราดังตอไปนี้ 
(๑) การประชุมในเวลาราชการปกติหรือคาบเกี่ยวกับเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการ 

ใหจายเงินคาเลี้ยงรับรองประเภทเครื่องด่ืมในอัตราเทาที่จายจริงไมเกินคนละ  ๑๐  บาทตอคร่ึงวัน 
(๒) ใหหัวหนาหนวยงานผูจัดการประชุมหรือการรับรองพิจารณาอนุมัติตามที่เห็นสมควร 

ใหจายเงินคาเลี้ยงรับรองประเภทอาหารวางและเครื่องด่ืมสําหรับการประชุมหรือรับรองแตละเร่ือง 
ในอัตราเทาที่จายจริงไมเกินคนละ  ๕๐  บาทตอคร่ึงวันก็ได 

ขอ ๗ กรณีหนวยงานผูจัดใหมีการประชุมในคร่ึงวันเชาตอเนื่องไปถึงคร่ึงวันบาย  หรือมี 
การประชุมในคร่ึงวันบายตอเนื่องไปถึงคํ่า  และมีความจําเปนตองจัดอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นใหกับ
ผูเขารวมประชุมหรือรับรอง  ใหหนวยงานเบิกจายเงินคาอาหารกลางวันและอาหารเย็นไดเทาที่จายจริง
ตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนด  ดังนี้ 

(๑) คาอาหารรวมกับคาอาหารวางและเครื่องด่ืมไมเกินวันละ  ๑๒๐  บาทตอคน  สําหรับ 
การประชุมที่ปลัดกรุงเทพมหานคร  รองปลัดกรุงเทพมหานคร  หรือผูอํานวยการสํานักหรือผูซ่ึงดํารงตําแหนง
เทียบเทาที่เรียกชื่อเปนอยางอื่น  หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน  และใหรวมถึงการประชุม 
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ตามขอ  ๕  (๕)  และการรับรองผูเขาพบหรือรับรองการใหสัมภาษณส่ือมวลชนของปลัดกรุงเทพมหานคร  
หรือรองปลัดกรุงเทพมหานครดวย 

(๒) คาอาหารรวมกับคาอาหารวางและเครื่องด่ืมไมเกินวันละ  ๑๕๐  บาทตอคน  สําหรับการประชุม
ที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  ประธานสภากรุงเทพมหานครหรือ 
ผูที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน  หรือการประชุมสภากรุงเทพมหานคร  และใหรวมถึงการรับรอง 
ผูเขาพบหรือรับรองการใหสัมภาษณส่ือมวลชนของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  รองผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร  ประธานสภากรุงเทพมหานคร  หรือรองประธานสภากรุงเทพมหานครดวย 

ขอ ๘  การนับจํานวนบุคคลตามขอ  ๖  และ  ๗  เพื่อการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
นี้  ใหนับรวมถึงผูเขารวมประชุม  และเจาหนาที่ที่ตองอยูรวมการประชุมหรือการรับรองนั้นดวย 

ขอ ๙ การเบิกจายเงิน  ใหเบิกจายจากงบประมาณของหนวยงานผูจัดการประชุมหรือการรับรองนั้น 
ขอ ๑๐ หลักฐานการเบิกจายหรือใบสําคัญคูจาย  ใหระบุจํานวนบุคคลตามขอ  ๘  โดยมีผูรับรอง

การจายดังตอไปนี้ 
(๑) การประชุม  ใหประธานหรือเลขานุการในการประชุมนั้นเปนผูรับรองการจาย 
(๒) การรับรองอื่น ๆ  ใหหัวหนาหนวยงานผูรับผิดชอบเปนผูรับรองการจาย 
สําหรับกรณีหนวยงานไดจัดอาหารวางและเครื่องด่ืม  อาหารกลางวันหรืออาหารเย็น  สําหรับ

ผูเขารวมการประชุมหรือการรับรองไวแลว  แตผูเขารวมประชุมหรือรับรองบางคนไมสามารถเขารวม
ประชุมไดเนื่องจากมีเหตุจําเปน  เจ็บปวย  มีราชการสําคัญเรงดวน  เปนตน  ทําใหจํานวนเงินคาใชจาย 
ที่ขอเบิกไมตรงกับจํานวนของบุคคลที่เขารวมประชุม  ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาหนวยงานผูจัดการ
ประชุมหรือการรับรอง  หรือผูที่ไดรับมอบหมายจะพิจารณาอนุมัติใหเบิกจายคาอาหารวางและเครื่องด่ืม  
คาอาหารกลางวันหรือคาอาหารเย็น  กรณีดังกลาวได 

ขอ ๑๑ การจายเงินคาเลี้ยงรับรองนอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
ใหขออนุมัติผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนกรณี  ๆ ไป 

ขอ ๑๒ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  และใหมี
อํานาจออกขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ังเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
อภิรักษ   โกษะโยธิน 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
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หมายเหตุ   :-   เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้  คือ  โดยที่หลักเกณฑและอัตรา 
ในการจายคาเล้ียงรับรองตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  การจายเงินคาเล้ียงรับรอง  พ.ศ. ๒๕๓๔   
ไดบังคับใชเปนเวลานาน   จึงไมเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันท่ีเปล่ียนแปลง  ประกอบกับ
กระทรวงการคลังไดแกไขปรับปรุงหลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาใชจายในการประชุมราชการ  จึงสมควร
ปรับปรุงหลักเกณฑและอัตราคาเล้ียงรับรองดังกลาวตลอดจนแกไขขอกําหนดตาง  ๆ  ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น   
โดยสอดคลองกับหลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาใชจายในการประชุมราชการของกระทรวงการคลัง  และ
โดยที่มาตรา  ๙๗  (๔)  แหงพระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๒๘  บัญญัติวา  
การคลัง  การงบประมาณ  การเงิน  การทรัพยสิน  การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน  การจาง และการพัสดุ  
ตองตราเปนขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  จึงจําเปนตองตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 


