
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง  เงินสะสม 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินสะสม 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  97  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  

พ.ศ.  2528  กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร   จึงตราข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรยีกว่า  “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  เงินสะสม  
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ 2 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตัง้แตว่ันถดัจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(1) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  เงินสะสม  พ.ศ.  2533 
(2) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  เงินสะสม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2538 
(3) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  เงินสะสม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2545 
(4) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  เงินสะสม  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2549 
บรรดาข้อบัญญัติ  เทศบัญญัติ  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือค าสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งในส่วนที่

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ได้ตราไว้แล้ว  ให้ใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้แทน 
ข้อ 4 ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
“เงินสะสม”  หมายความว่า  เงินที่เหลือจ่ายจากเงินรับจริงตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
“เงินทดรองราชการ”  หมายความว่า  เงินที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติให้หน่วยงาน 

มีไว้ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินทดรองราชการ 
“ทุนส ารองเงินคงคลัง”  หมายความว่า  ยอดเงินสะสมที่กันไว้เป็นเงินคงคลัง 
ข้อ 5 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ  เมื่อกรุงเทพมหานครได้ปิดบัญชีรายรับหักรายจ่ายและ 

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของทุกปีแล้ว  ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบของทุกปีเพ่ือเป็นทุนส ารอง
เงินคงคลังของกรุงเทพมหานคร 

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๖๒



ให้มีวงเงินขั้นต่ าของทุนส ารองเงินคงคลังของกรุงเทพมหานคร  ส าหรับส ารองไว้ใช้จ่ายในกรณี
จ าเป็นเร่งด่วนเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าห้าพันล้านบาท  แต่ไม่เกินร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีนั้น 

กรณีทุนส ารองเงินคงคลัง  มีจ านวนเกินจากวรรคสอง  ส่วนที่เกินนั้นให้น าเข้าเป็นเงินสะสม 
ข้อ ๖ การจ่ายทุนส ารองเงินคงคลังของกรุงเทพมหานคร  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เสนอสภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ  โดยจะด าเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรุงเทพมหานครไม่มีงบประมาณอื่นในการด าเนินการ 
(๒) เงินสะสมไม่เพียงพอต่อการบริหาร 
(๓) เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจรอการตั้งงบประมาณส าหรับกิจการเพ่ือแก้ไขความเดือดร้อน

ของประชาชน  หรือเป็นรายจ่ายที่กฎหมายก าหนดให้จ่ายภายในก าหนดเวลา 
กรณีมีการจ่ายเงินทุนส ารองเงินคงคลังตามวรรคหนึ่งแล้ว   หากเงินคงคลังเหลือน้อยกว่า 

ห้าพันล้านบาท  ให้ด าเนนิการกันยอดเงินสะสมประจ าปีตามข้อ  ๕  วรรคหนึ่ง  จนกว่าจะครบห้าพันล้านบาท 
ข้อ ๗ กรุงเทพมหานครอาจน าทุนส ารองเงินคงคลังไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล  หุ้นกู้ที่ออกโดย

หน่วยงานของรัฐ  หรือกองทุนที่รัฐตั้งขึ้นได้  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ 
ให้ค านึงถึงสภาพคล่อง  และผลตอบแทนที่กรุงเทพมหานครจะได้รับ 

การขายพันธบัตรรัฐบาล  หุ้นกู้  หรือกองทุนตามวรรคหนึ่งก่อนครบก าหนดอายุไถ่ถอน  ให้เป็นอ านาจ
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ข้อ ๘ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอ านาจอนุมัติยืมเงินสะสมครั้งหนึ่งไม่เกินห้าสิบล้านบาท  
ส าหรับโครงการซึ่งได้ระบุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  ทั้งนี้  เฉพาะกรณีที่คู่สัญญามีหนังสือแจ้งหนี้เกินกว่างบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ตามแผนงาน  
และแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปี   โดยให้ใช้หลักฐานการแจ้งหนี้และใบตรวจรับพัสดุเป็นเอกสาร
ประกอบการขออนุมัติยืมเงินสะสม 

เมื่อมีการอนุมัติให้ยืมเงินสะสมแล้ว  ให้กรุงเทพมหานครตั้งงบประมาณชดใช้ให้ครบถ้วนไม่เกิน
ปีงบประมาณถัดไปโดยคิดเฉพาะรายการที่ไดร้ับอนมุัติให้ยืมเงินสะสมก่อนวันที่  1  มกราคม  ของปีที่ขอ
ตั้งงบประมาณ 

ข้อ ๙ การยืมเงินสะสมไปเป็นเงินทดรองจ่าย  ให้กระท าได้ในกรณี  ดังนี้ 
(1) หน่วยงานใดที่มีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีอนุญาตให้จ่ายได้แล้ว  แต่ในระยะสามเดือนแรก

ของปีงบประมาณ  กรุงเทพมหานครไม่สามารถจัดเก็บรายได้เพียงพอที่จะด าเนินการตามงบประมาณ  
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ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติให้น าเงินสะสมของกรุงเทพมหานครทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้   
และให้ส่งใช้คืนเงินสะสมภายในปีงบประมาณที่ยืมนั้น 

กรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นไม่สามารถส่งใช้คืนเงินสะสมได้ภายในปีงบประมาณที่ยืม  ให้ขออนุมัติ
จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นกรณี ๆ  ไป 

(2) กรณีที่กรุงเทพมหานครได้รับแจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนรัฐบาลซึ่งระบุวัตถุประสงค์ ให ้
ไปด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  เว้นแต่งบลงทุน  แต่ยังมิได้รับเงิน  หากมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินก่อน 
ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติให้น าเงินสะสมของกรุงเทพมหานครทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้    
และเมื่อได้รับเงินอุดหนุนดังกล่าวแล้ว  ให้ส่งใช้คืนเงินสะสมโดยทันที 

(3) กรณีการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครมีความจ าเป็น  อาจขอยืมเงินสะสมไปทดรองจ่าย
เพ่ือบริหารกิจการก่อนได้  ครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท  โดยอยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ที่จะพิจารณาอนุมัติและให้ชดใช้คืนในปีงบประมาณนั้น 

ข้อ 1๐ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการขอยืมเงินสะสมประกอบด้วย  รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ  ผู้อ านวยการส านักการคลัง  ผู้อ านวยการ
ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร  ผู้อ านวยการส านักงานกฎหมายและคดี  ผู้อ านวยการส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง  ผู้อ านวยการกองตรวจจ่าย  เป็นกรรมการ  ผู้อ านวยการกองบัญชี  เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ  โดยให้คณะกรรมการพิจารณาการขอยืมเงินสะสมแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน 

คณะกรรมการพิจารณาการขอยืมเงินสะสมมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการขอยืมเงินสะสม  
เสนอความเห็นต่อปลัดกรุงเทพมหานครเพ่ือพิจารณาเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการ   
และมีอ านาจเรียกข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครเพ่ือชี้แจง   สอบถาม  หรือ 
ให้ข้อเท็จจริง  รวมทั้งเรียกเอกสารและหลักฐานจากหน่วยงานได้ 

ข้อ 1๑ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอ านาจอนุมัติการยืมเงินสะสมไว้ส าหรับเป็น   
เงินทดรองราชการของหน่วยงาน  เพ่ือทดรองใช้จ่ายตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินทดรองราชการ  
โดยไม่ต้องน าเสนอคณะกรรมการตามข้อ  1๐   

ข้อ 12 การจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอ านาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  โดยได้รับ 
ความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร  และให้กระท าได้ในกรณีที่เป็นกิจการที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ
ของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคม  หรือเป็นกิจการซึ่งแก้ไขความเดือดร้อน 
ของประชาชนโดยตรง  หรือเป็นกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ให้กรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  หรือตามที่มีกฎหมายก าหนด  และให้ค านึงถึงฐานะเงินสะสม 
ของกรุงเทพมหานครด้วย 
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เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้น าไปตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  โดยในการพิจารณาให้ยึดถือปฏิบัติเช่นเดียวกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ทั้งนี้  การแปรญัตติจะต้องเป็นกิจการตามวรรคหนึ่ง 

เมื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว  กรุงเทพมหานครต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน
และเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินปีงบประมาณถัดไป  หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด  ให้ตกเป็นเงินสะสม 

ข้อ 1๓ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้    
และให้มีอ านาจออกขอ้บังคับ  ระเบียบ  ค าสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญตักิรุงเทพมหานครนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  26  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลต ารวจเอก  อัศวนิ  ขวญัเมือง 
ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร 

 

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๖๒


